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Acta n.º 11/2007 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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 Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Esteve ausente a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos por motivo de férias. 

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

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

processos de obras particulares. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quinze 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 282/03 - Malagueta A. Restaurante, Lda 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1082/04 - Paulo António Lopes da Silva Santos 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1206/04 - Adriano Veríssimo Pereira Amado 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1200/05 - Maria da Conceição Carvalho Confraria 

Portela da Venda 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 57/06 - Rui Ferreira Carreira e outros 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 58/06 - Rui Ferreira Carreira e outros 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 373/06 - Aníbal Pereira da Silva Azinheira 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 377/06 - José Manuel Santos Santana Ribeiro 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 952/06 - Fernando Nuno Marques Faria Lopes 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1009/06 - Adelino da Silva Pereira 
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1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1294/06 - Maria Avenilde Branco Pedrosa 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 1/07 - Província Portuguesa da Ordem 

Franciscana 

1.3. Análise do processo de loteamento n.º 4/99 - Maria Fernanda Portela da Costa e 

Sousa Dinis 

Ponto dois 
2.1. 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 

2.2. 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. Informação 

para adjudicação definitiva 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 

3.1.2. VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.1.3. Doação de uma fotocopiadora para instalação no 1.º CEB de Cavalinhos, freguesia de 

Maceira 

3.1.4. Doação de uma impressora para instalação no Jardim-de-Infância de Outeiro da 

Fonte, freguesia de Carvide 

3.1.5. Doação da ambulância com a matrícula RS-91-32 à Cruz Vermelha Portuguesa 

3.1.6. Devolução de equipamento afecto ao Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, 

pela Leirisport, E.M. 

3.1.7. Aquisição de terreno na freguesia de Chainça 

3.1.8. Aquisição de terreno para implantação da estação elevatória de esgotos da rede de 

saneamento da freguesia de Maceira – 3.ª, 5.ª e 6.ª fases (SMAS) 

3.1.9. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. «DruckArt» - Exposição colectiva de artes gráficas 

4.2. Festival de órgão em Leiria 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Correcção de receitas a favor do IPQ (INT. 5583/07) 

5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENTFE. 1872/07) 

5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 10046/07) 

5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 10387/07) 

5.1.5. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão - Têxtil, 

Calçado e Outros (ENT.7342/07) 
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5.1.6. Atribuição de lugares cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão - Têxtil, 

Calçado e Outros (ENT.7345/07) 

5.1.7. Amigrante, Associação de Apoio ao Cidadão Migrante. Dispensa de pagamentos 

(INT.3138/03) 

5.1.8. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT.8130/07) 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
6.1.1. Feira de Formação Vocacional de Leiria. Pagamento de factura à Leirisport, E.M. 

6.1.2. Protocolo de Cooperação entre o Governo Civil de Leiria e os Municípios do Distrito de 

Leiria para a Implementação da Componente Escolar da Campanha «Vamos acabar com 

isto!» em 2007 

6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
6.2.1. Comparticipação financeira à Conferência S. Vicente de Paulo dos Marrazes 

6.2.2. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
7.1.1. IX Feira do Livro 

7.1.2. Comemorações do Dia Internacional dos Museus - 18 de Maio de 2007 

7.1.3. Exposição de Zé Penicheiro «Jardim de Memórias» 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto  
7.2.1. Apoio para a realização do «17.º Grande Prémio de Atletismo da Bajouca». Grupo 

Alegre e Unido 

7.2.2. Apoio para a realização do «XVII Grande Prémio de Atletismo da Barreira». Clube de 

Atletismo da Barreira 

Ponto oito 
8.1. Apoio ao IPL para realização de Ciclo de Conferências Empresariais 

8.2. Doação de equipamento informático à Associação Nacional dos Aposentados da Polícia. 

Delegação do Distrito de Leiria 

8.3. Apoio à ANJE, Associação Nacional de Jovens Empresários. Delegação de Leiria  

8.4. Apoio à Junta de Freguesia de Leiria para edição do «Roteiro da Morcela de Arroz de 

Leiria» 

8.5. Apoio à Cruz Vermelha de Leiria. Delegação de Leiria 

8.6. Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós (UAC - Unidades de Acompanhamento e Coordenação), Órgãos Sociais 

 

*** 

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

Ponto um 
Processo de obras particulares n.º 1119/04 - Rita Alexandra Dias Cadima 
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Ponto dois 
«DruckArt» - Exposição colectiva de artes gráficas. Impressão de convites 

Ponto três 
Contrato com a STL, Lda 

Ponto quatro 
Pagamento de facturas 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

Intervenção da Senhora Presidente 
 
DLB N.º 0000/07 | A Senhora Presidente propôs a alteração da data da próxima reunião 

para o dia 16 de Maio pelas 18 horas, em virtude da deslocação de três membros do 

executivo a Maringá, Brasil.   

 A Câmara deliberou por unanimidade alterar a data da sua próxima reunião 

ordinária para dia 16 de Maio, pelas 18 horas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 
I – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou, mais uma vez, sobre a 

presença dos autocarros atrás do Teatro José Lúcio da Silva, perguntando, em seguida, qual 

era o horário de funcionamento dos autocarros. 

Mais referiu achar que os funcionários se tinham habituado a deixar ali os autocarros 

não sendo cómodo ir para a zona desportiva. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que, apesar de ter dado 

instruções para remoção dos autocarros do local supracitado, e tendo constatado que os 

mesmos lá permaneciam, teve uma reunião com a direcção da rodoviária, tendo ficado a  

promessa que o assunto iria ficar resolvido. 
 
II – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou também se já tinha sido feita a 

recepção provisória do Teatro, pois reparara em pormenores que careciam de arranjos. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho retorquiu que independentemente da 

recepção provisória da obra, a mesma estava dentro da garantia. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço explicou que, em termos formais, a obra 

ainda não tida acabado; por tal motivo, teria de vir a reunião de Câmara devido à 

necessidade de aprovar os trabalhos a mais realizados e a multa contratual. Mais esclareceu 

que a equipa de fiscalização – uma empresa externa contratada para este efeito – afirmou 

que, durante um mês e meio, teve de corrigir algumas anomalias de natureza técnica nos 

outros Teatros onde se realizaram obras idênticas às nossas. Referiu ainda que estava 
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acordado elaborar o «cardápio» das situações que teriam de ser corrigidas e afinadas, 

prevendo-se que fossem realizadas as suas correcções entre 30 de Junho e 15 de Agosto.  

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  
I – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins congratulou a Câmara pela ideia de colocar 

floreiras ao longo da estrada no Rossio. Finalmente flores no centro de Leiria. Mais disse 

que as floreiras deviam ser colocadas de modo a que não se repita o que acontece na Rua 

da  Comissão da Iniciativa, na qual em caso de avaria de automóveis, o trânsito pára, não 

havendo hipóteses de escapar. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que esta atitude da 

Câmara veio na sequência do mau comportamento dos munícipes, tendo dito que também 

seriam colocadas as floreiras em toda a extensão do Rossio onde seria possível haver 

abusos. Quanto à Rua Comissão da Iniciativa, esclareceu, o espaço existente entre pilaretes 

é suficiente para resolver uma situação de avaria. 

 
II – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins explicou que, em frente à Policia Judiciária, 

existe um loteamento em que os interessados aguardam há muito tempo por respostas da 

CML, afirmando que o assunto deveria ser resolvido, tendo perguntado, de seguida, o que 

seria necessário fazer, sugerindo a realização de uma reunião com os promotores a fim de 

os esclarecer dos números dos processos e dos passos a dar, para a resolução dos 

processos.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que os requerentes eram 

parte ilegítima, pelo que a situação seria transmitida a quem de direito. 

A Senhora Presidente disse que fazia todo o sentido marcar-se uma reunião com o 

requerente e tentar arranjar uma solução.  
 

 

 Ordem do dia  

 
DLB N.º 0545/07 | Presente a acta da reunião de 1 de Março de 2007, cuja leitura foi 

dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar a sua redacção final. 

Contudo, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro fez questão de dizer que, da sua 

parte, ficava sentido de reserva nesta aprovação, devido ao défice de transcrição, por razões 

técnicas, das intervenções realizadas no «período antes da ordem do dia» . 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 282/03 - Malagueta A. Restaurante, Lda 
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DLB N.º 0546/07 | De MALAGUETA AFRODISíACA RESTAURANTE, LDA, com sede social 

na Rua Gago Coutinho, n.º 17, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração do estabelecimento de restauração e bebidas situado na fracção 

«B» do edifício localizado no local acima referido. 

 As alterações propostas consistem em ajustamentos à compartimentação interior na 

zona das instalações sanitárias e cozinha, tendo o pedido merecido pareceres favoráveis da 

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

Arquitectónico, da Autoridade de Saúde e do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 

Civil, tendo ainda sido consultado o Governo Civil. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/20, constante do respectivo 

processo (folha 324), 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 termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, face aos últimos 

elementos entregues; 

2.º projectos de especialidade (águas, esgotos e gás), incluindo projecto de segurança 

contra incêndios, face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 

Civil, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 306). 

 Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Instituto Português do Património Arquitectónico (folhas 304 e 305) e Governo Civil (folhas 

321 e 322). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1082/04 - Paulo António Lopes da Silva 
Santos 
DLB N.º 0547/07 | De PAULO ANTÓNIO LOPES DA SILVA SANTOS, residente na Rua de 

Santo António, n.º 123 D, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração do edifício destinado a arrumos e muros de vedação situados na 

Rua dos Camponeses, na localidade de Covinha, freguesia de Marrazes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/19, constante do respectivo 

processo (folha 233), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado a apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, 

documento comprovativo da legalização dos muros, emitido pela EP – Estradas de Portugal, 

E.P.E, face ao parecer emitido por aquela entidade, cuja cópia deverá ser remetida ao 

requerente (folha 231). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1206/04 - Adriano Veríssimo Pereira Amado 
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DLB N.º 0548/07 | De ADRIANO VERíSSIMO PEREIRA AMADO, residente na Urbanização 

Cruz de São Tomé, lote 10, freguesia de Azóia, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização do estabelecimento de restauração e bebidas não alcoólicas situado na fracção 

«B» do edifício localizado na Rua Dr. Afonso Lopes Vieira, n.º 34, freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/19, constante do respectivo 

processo (folha 155), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil e 

Autoridade de Saúde, cujas cópias deverão ser remetidas ao requerente (folhas 89, 90 e 

148); 

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

2.1. projectos de especialidades; 

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

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

requerente (folha 123); 

3.º caducidade do alvará de autorização de utilização que eventualmente vier a ser emitido 

no caso de proceder à venda de bebidas alcoólicas, nos termos do previsto na alínea c) do 

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

57/02, de 11 de Março; 

4.º caso pretenda publicidade exterior, requerer o respectivo licenciamento junto do 

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 

 Mais deliberou que, aquando da eventual emissão do alvará de autorização de 

utilização, seja dado conhecimento do mesmo à Direcção Regional de Educação do Centro 

e à Inspecção Geral das Actividades Económicas, entidades competentes em matéria de 

fiscalização, para efeitos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 9/02, de 20 de 

Janeiro, devendo anexar-se cópia da declaração do requerente atestando que não serão 

comercializadas bebidas alcoólicas (folha 111), planta do rés-do-chão (folha 131) e plantas 

de localização (folhas 9, 10 e 11). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1200/05 - Maria da Conceição Carvalho 
Confraria Portela da Venda 
DLB N.º 0549/07 | De MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO CONFRARIA PORTELA DA 

VENDA, residente em Serrada do Pinhal, lote 15, na localidade de Marinheiros, freguesia de 

Marrazes, referente à restituição da taxa cobrada a mais aquando do levantamento do alvará 

que titula a realização de obras no edifício de habitação unifamiliar situado na Rua Padre 

Portela, Estrada dos Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

 Face ao teor da deliberação tomada em reunião de 2006/09/14, aquando da 

aprovação do projecto de arquitectura, entendeu-se que a operação urbanística se referia a 

obras de restauro e remodelação de um edifício existente, pelo que, no caso em apreço, não 
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há lugar ao pagamento da taxa de infra-estruturas nem do valor referente à área de 

construção uma vez que a mesma se mantém. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2007/04/11, constante do respectivo processo (folha 210-verso), e face à proposta de 

cabimento n.º 1.647/07, de 13 de Abril, deliberou por unanimidade autorizar a restituição 

da importância de €1.484,40, relativa à taxa de infra-estruturas e à área de construção 

cobrada indevidamente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 57/06 - Rui Ferreira Carreira e outros 
DLB N.º 0550/07 | De RUI FERREIRA CARREIRA (e outros), residente na Rua de Santa 

Teresa, n.º 101, na localidade e freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação numa 

parcela a destacar de uma propriedade situada em Lagoeiros, 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 2007/04/19, constante do respectivo 

processo (folha 167), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno destinada ao alargamento da via, 

devendo garantir uma faixa de rodagem livre com 3,50 m, medidos ao eixo do arruamento, e 

execução de passeio com 1,60 m de largura; 

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

elementos: 

3.1. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 165). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 58/06 - Rui Ferreira Carreira e outros 
DLB N.º 0551/07 | De RUI FERREIRA CARREIRA (e outros), residente na Rua de Santa 

Teresa, n.º 101, na localidade e freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao aditamento 

apresentado em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que estiveram 

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

edifício de habitação colectiva (dois fogos) e muros de vedação numa parcela a destacar de 

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

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

apresentado constam elementos que permitem ultrapassar os motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento da pretensão e concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/19, constante do 

respectivo processo (folha 122), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

garantir uma faixa de rodagem livre com 3,50 m, medida ao eixo do arruamento, execução 

de passeio com 1,60 m de largura e lugar de estacionamento com 2,20 m x 5,00 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 apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

3.1. elementos gráficos rectificados de acordo com o indicado no ponto 1; 

3.2. projectos de especialidades; 

3.3. certidão da Conservatória do Registo Predial com ónus de não fraccionamento registado 

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

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

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

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

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

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

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

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

de passeio, estacionamento e alargamento da via, devendo para o efeito garantir a utilização 
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de materiais idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente vierem 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 373/06 - Aníbal Pereira da Silva Azinheira 
DLB N.º 0552/07 | De ANÍBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRA, residente na Estrada 

Nacional n.º 109, na localidade de Montijos, freguesia de Monte Redondo, referente ao 

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

de vedação numa parcela a destacar de uma propriedade situada na Rua da Mata, na 

localidade de Casal das Lavegadas, freguesia de Parceiros, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/19, constante do respectivo 

processo (folha 71), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto na informação prestada pelo Departamento de Obras 

Municipais, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 69); 

2.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno destinada a alargamento da via e 

execução de passeio, de acordo com o parecer referido no ponto anterior; 

3.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; 

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

4.1. projecto reformulado compatível com a informação prestada pelo Departamento de 

Obras Municipais; 

4.2. projectos de especialidades, incluindo, projecto de drenagem de águas pluviais; 

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

registado e a área rectificada, face às áreas a ceder; 

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, efectuar a pavimentação da zona 

de passeio e alargamento da via e proceder à reposição das infra-estruturas que 

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

acompanhados pelo Departamento de Obras Municipais. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 377/06 - José Manuel Santos Santana 
Ribeiro 
DLB N.º 0553/07 | De JOSÉ MANUEL SANTOS SANTANA RIBEIRO, residente na Avenida 

Visconde do Amparo, Lote 3, 2.º esquerdo, na localidade e freguesia de Marrazes, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração do rés-do-chão do edifício de habitação unifamiliar 

situado na Estrada de Santiago, freguesia de Marrazes, com mudança de uso para 

cabeleireiro e cuidados corporais, 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 2007/04/20, 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 manter inalteradas as características exteriores da fachada da edificação actualmente 

existente; 

2.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujos conteúdos já são do conhecimento do 

requerente; 

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

4.º caso pretenda publicidade exterior, requerer o respectivo licenciamento junto do 

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 

 Mais deliberou informar o requerente que, aquando do pedido da autorização de 

utilização especifica, deverá requerer a respectiva vistoria (modelo 28), nos termos previstos 

no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, e na Portaria n.º 33/00, de 28 

de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 952/06 - Fernando Nuno Marques Faria 
Lopes 
DLB N.º 0554/07 | De FERNANDO NUNO MARQUES FARIA LOPES, residente na Rua 

Cidade Halton, lote 10, n.º 65, 4.º D, Quinta do Seixal, freguesia de Leiria, referente ao 

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

demolição do edificado existente, na Travessa Padre José Antunes Faria, freguesia de 

Pousos, 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 2007/04/19, constante do respectivo 

processo (folha 85), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno destinada ao alargamento da via e 

execução de passeio, conforme indicado nos últimos elementos entregues (levantamento 

topográfico 02/A); 

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

2.1. planta de localização à escala 1:1.000 rectificada relativamente à delimitação da parcela, 

face ao projecto apresentado; 

2.2. estimativa de custo da totalidade da obra, com indicação do custo da moradia, 

demolição das construções existentes e muros; 

2.3. projectos de especialidades; 

3.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.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

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

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

obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais; 

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

a ceder ao domínio público e confrontação do lado Poente, face ao indicado nos 

elementos gráficos. 

 Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 83) e dar conhecimento da decisão 

tomada à Junta de Freguesia de Pousos, anexando cópia da planta de implantação 

constante da folha 56. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1009/06 - Adelino da Silva Pereira 
DLB N.º 0555/07 | De ADELINO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua da Cruz, n.º 9, na 

localidade de Casal dos Claros, freguesia de Amor, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de edifício de habitação colectiva (dois fogos) e muros, com demolição do 

edificado existente, na Rua do Jardim, na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes, 

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

ou Residenciais de Média e Baixa Densidade. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/04/19 com o seguinte teor: 

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

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

1.º a pretensão não cumpre com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, 

nomeadamente no que se refere ao seguinte: 

1.1. afastamento mínimo de 8,00 m entre o edifício e o eixo do caminho, conforme previsto 

na alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º; 

1.2. afastamento mínimo de 5,00 m entre o eixo dos arruamentos e os muros, de modo a 

permitir o alargamento das vias e a criação de passeio, face ao disposto no n.º 6 do 

artigo 26.º; 

1.3. previsão de lugar de estacionamento junto ao espaço público, nos termos do artigo 67.º; 

2.º o pedido não prevê o afastamento mínimo de 5,00 m entre a janela do quarto (lado Sul, 

piso 1) e o limite da propriedade, face ao disposto nos artigos 73.º e 60.º do Regulamento 

Geral de Edificações Urbanas, não devendo o afastamento entre fachadas e o limite da 

parcela exceder metade da altura, com o mínimo de 5,00 m; 

3.º as portas de acesso às garagens deverão abrir no sentido de fuga pelo piso do rés-do-

chão, por motivos de segurança. 

  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 2007/04/19, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1294/06 - Maria Avenilde Branco Pedrosa 
DLB N.º 0556/07 | De MARIA AVENILDE BRANCO PEDROSA, residente na Rua de S. 

Pedro, n.º 6, na localidade de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 

Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração e 

ampliação do edifício de habitação unifamiliar situado na Rua Gastão Aires Neves, na 

localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/04/20, 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 excede o índice máximo previsto (1,5), face ao disposto nos 

artigos  47.º e 56.º do Regulamento do Plano Director Municipal e o previsto no Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão; 
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2.º o projecto apresentado prevê o encerramento do espaço do pátio interior ao nível da 

cobertura, eliminando assim as condições de iluminação e ventilação dos compartimentos do 

rés do chão e da sala do piso 1, contrariando o disposto nos artigos 71.º e 73.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

3.º prevê a eliminação da janela de um quarto no piso do rés-do-chão, não possuindo assim 

este espaço as devidas condições de habitabilidade, face ao disposto no artigo 71.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

4.º não prevê o cumprimento do previsto nos artigos 1360.º do Código Civil e 73.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente ao vão da sala (piso 1) no lado 

Nascente; 

5.º deverá esclarecer se o projecto apresentado é referente a uma moradia unifamiliar ou a 

um edifício de habitação colectiva, devendo indicar o número de fogos; 

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

as fachadas e a cobertura. 

 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 2007/04/20, e face ao disposto no 

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

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

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

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

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

do presente assunto  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

. 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 1/07 - Província Portuguesa da 
Ordem Franciscana 
DLB N.º 0557/07 | De PROVíNCIA PORTUGUESA DA ORDEM FRANCISCANA, com sede 

social na Rua Silva Carvalho, n.º 34, Lisboa, referente ao pedido de informação prévia sobre 

a viabilidade de alteração da ala sul do Convento de S. Francisco, situado na Rua dos 

Mártires, freguesia de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Área de Equipamento. 

A alteração visa a instalação de uma «residência assistida»/ lar de idosos, no sentido 

da requalificação do edifício existente, que se encontra desocupado, sendo proposta a sua 

alteração interior, com aproveitamento do vão da cobertura, e sem alteração da volumetria 

do edificado. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/19, constante do respectivo 

processo (folha 17), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o pedido de informação prévia da operação urbanística acima referida (cuja 
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utilização se destina a equipamento/lar de idosos), pelo período de um ano, nos termos do 

artigo 17.º do Decreto-Lei acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º assegurar que a solução se enquadre, sob o ponto de vista do desenho da sua 

arquitectura (formas, materiais e cores), no conjunto existente, numa perspectiva do seu 

equilíbrio formal; 

2.º assegurar que, aquando do pedido de licenciamento, o proposto se encontre 

autonomizado (fisicamente e funcionalmente) em relação aos restantes usos do edificado 

existente; 

3.º garantir o cumprimento do previsto na legislação em vigor relativamente à acessibilidade 

de pessoas com mobilidade condicionada (Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto) bem 

como das disposições referentes à segurança contra incêndios; 

4.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamente no 

artigo 70.º, devendo prever estacionamento no interior da parcela afecta à utilização 

proposta; 

5.º apresentar estudo de arranjos exteriores do interior da propriedade, com indicação das 

áreas de estacionamento afectas ao uso de equipamento pretendido bem como das 

acessibilidades ao exterior (arruamento público); 

6.º o pedido de licenciamento que vier a ser apresentado obtenha pareceres favoráveis das 

entidades consultadas, nomeadamente Autoridade de Saúde, Centro Distrital de Segurança 

Social, Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e Comissão de Arte Sacra; 

7.º no caso de eventual licenciamento do pedido, os trabalhos de escavação e 

movimentação de terras carecerão de acompanhamento arqueológico, a cargo do dono de 

obra, salvaguardando-se as competências do Instituto Português de Arqueologia; 

8.º salvaguardar os aspectos referentes aos eventuais ónus existentes sobre a propriedade; 

9.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor aplicável, 

nomeadamente no Regulamento Geral de Edificações Urbanas e Regulamento do Plano 

Director Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de loteamento n.º 4/99 - Maria Fernanda Portela da Costa e 
Sousa Dinis 
DLB N.º 0558/07 | De MARIA FERNANDA PORTELA DA COSTA E SOUSA DINIS, 

residente no lugar e freguesia de Marrazes, do concelho de Leiria, acompanhado de três 

requerimentos datados de 17 de Dezembro de 2004, 7 de Novembro de 2005 e 12 de Abril 

de 2006, respectivamente, referente ao loteamento situado no lugar de Barros, da freguesia 

de Marrazes, aprovado conjuntamente com as infra-estruturas, por deliberação de Câmara 

de 26 de Outubro de 2006, a solicitar o seguinte:  

1) atribuição da designação «Urbanização Dr. Joaquim José de Sousa»; 

2) alteração do prazo de 1 ano para 5 anos para execução das obras de urbanização em 

conformidade com nova calendarização; 

3) emissão do alvará de loteamento. 

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

pela Divisão de Loteamentos, pelo Departamento de Obras Municipais e pelo Departamento 
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de Operações Urbanísticas, datadas de 13 de Março de 2007, 18 de Abril de 2007 e 23 de 

Abril de 2007, respectivamente, constantes do respectivo processo (folhas 463 e 464), 

deliberou por unanimidade informar que não está no âmbito da Câmara Municipal aprovar 

o nome da Urbanização e fixar o prazo de 2 anos para execução das obras de urbanização, 

ficando condicionado a apresentar nova calendarização compatível com o mesmo. 

  Mais deliberou que deverá o pedido da emissão do alvará de loteamento ser 

instruído com toda a documentação necessária, para posteriormente ser submetido a 

despacho superior. 

  Deliberou ainda manter as restantes condições da deliberação de Câmara datada 

de 26 de Outubro de 2006. 
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 – 15/2007. Concepção, Financiamento, Construção e Exploração de 
uma unidade comercial de dimensão relevante. Leiria. Proposta de anulação de 
documento de receita 
DLB N.º 0559/07 | Presente uma informação de proposta de anulação da guia n.º 10.737, a 

qual, por lapso foi emitida em 12/04/2007, no valor de €1.210,00, em nome da empresa 

MULTI DEVELOPMENT CORPORATION PORTUGAL-PROMOTORA IMOBILIÁRIA, S.A., 

referente à aquisição do processo de concurso em epígrafe, quando deveria ter sido emitida 

em nome de Ana Teresa Pontes Madeira Afonso, funcionária daquela empresa. 

 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 10.737, no valor de €1.210,00. 

 
2.2. 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. Informação para adjudicação definitiva 

DLB N.º 0560/07 | 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 (Departamento de Obras Municipais) 

sobre a adjudicação definitiva da referida obra à empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, 

S.A., pelo valor de €2.294.979,29 + IVA. 

 A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repartição Administrativa de Apoio 

ao Departamento Técnico, e em conformidade com o n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, deliberou por unanimidade adjudicar definitivamente a obra à 

empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., pelo valor de €2.294.979,29 + IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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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 Financeira 
3.1.1. Pagamentos 
DLB N.º 0561/07 | 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 12 a 24 de Abril de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 2647, 2648, 2674, 2691, 2714, 2715, 2717, 2817 a 2822, 2824, 

2825, 2833, 2840, 2855, 2879 a 2911, 2915 a 2920, 2922, 2923, 2955, 2956, 2960 a 2962, 

2967 a 2969, 2971, 2973, 2976 a 2986, 2995 a 2997, 3005, 3006, 3020, 3026 às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs: 221 a 230, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 

1012, 1016, 1167, 1170, 1178, 1181, 1182, 1192, 1406, 1451, 1513, 1599, 1680, 1788, 

1956, 1973, 1983 a 1987,1989 a 1991, 1993 a 1995, 1997 a 2000, 2002, 2009, 2011, 2012, 

2018, 2019, 2022, 2025, 2204, 2207, 2209, 2212, 2252, 2281, 2286, 2400, 2404, 2409, 

2410, 2421, 2431, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2443, 2478, 2484, 2485, 2517, 2518, 

2533, 2535, 2561, 2592, 2593, 2604, 2612, 2623 a 2625, 2637, 2638, 2649 a 2673, 2675 a 

2683, 2688, 2690, 2693 a  2698, 2701, 2706, 2708 a 2712, 2716, 2718 a 2720, 2722 a 2729, 

2731 a  2758, 2760, 2761, 2763 a 2790, 2792 a 2798, 2800 a 2808, 2810 a 2816, 2823, 

2826, 2829, 2831, 2834 a 2839, 2841 a 2847, 2849 a 2854, 2856 a 2874, 2921, 2924, 2927, 

2931, 2932, 2935, 2937, 2940, 2944, 2989, 3001,3004, 3009 a 3011, 3017, 3018, 3021 a 

3025 no valor total de €2.915.229,72. 

 
3.1.2. VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 0562/07 | Presente a VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 7.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 5.ª Alteração ao Plano de Actividades, 7.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos e 2.ª Alteração ao Orçamento da Receita de acordo com as normas 8.3.1 e 

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

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

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

Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a VII Modificação às 

Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços no 

montante de €387.249,57 e diminuições/anulações no montante de €117.500,00, e a VII 

alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços 

no montante de €382.249,57 e diminuições/anulações no montante de €127.250,00, e a II 

Alteração ao Orçamento da Receita com inscrições/reforços no montante de €254.999,57 tal 

como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 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. 
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3.1.3. Doação de uma fotocopiadora para instalação no 1.º CEB de Cavalinhos, 
freguesia de Maceira 
DLB N.º 0563/07 | Presente uma declaração de doação da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Maceira, remetida pelo 

Agrupamento de Escolas de Maceira (ENT. 2007/8323, de 26 de Março), na qual declaram 

doar ao Município de Leiria, para instalação na Escola 1º CEB de Cavalinhos, freguesia de 

Maceira, uma fotocopiadora Canon Laserbase MF3240, no valor de €299,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe é 

conferida pela alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,   

deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para instalação na 

Escola 1.º CEB de Cavalinhos, freguesia de Maceira. 

 
3.1.4. Doação de uma impressora para instalação no Jardim-de-Infância de Outeiro da 
Fonte, freguesia de Carvide 
DLB N.º 0564/07 | Presente uma declaração da Junta Freguesia de Carvide, remetida pelo 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel (ENT. 2007/3842, de 8 de Fevereiro), na qual 

declara ter adquirido, para instalar no Jardim de Infância de Outeiro da Fonte, freguesia de 

Carvide, uma impressora multifunções com dispositivo multiportas PCI, no valor de €448,63. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe é 

conferida pela alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para instalação no 

Jardim de Infância de Outeiro da Fonte, freguesia de Carvide. 

 
3.1.5. Doação da ambulância com a matrícula RS-91-32 à Cruz Vermelha Portuguesa 
DLB N.º 0565/07 | Presente um pedido de cedência de uma ambulância Toyota Hiace, 

matrícula RS-91-32, pela  Cruz Vermelha Portuguesa (ENT. 4293/07), referindo que 

possuem um veículo com aquelas características a necessitar de reparação e tendo tido 

conhecimento de que aquela ambulância se encontrava inoperacional solicitam a cedência 

da mesma, para aproveitamento de peças. Presente também uma comunicação do Senhor 

Comandante dos Bombeiros Municipais, Eng.º Cunha Lopes, de 2007/01/22, a propor o 

abate daquela viatura por já não possuir as condições técnicas necessárias para poder 

operar ao serviço daquele Corpo de Bombeiros e ainda porque o custo das reparações 

necessárias para a adequar aos requisitos impostos, tendo em conta a idade da mesma, já 

não se justificar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e tendo em conta o parecer do Senhor Comandante dos Bombeiros, Eng.º Cunha 

Lopes, deliberou por unanimidade ceder à Cruz Vermelha Portuguesa, a ambulância 

Toyota Hiace, com a matrícula RS-91-32. 

Mais deliberou ordenar ao Sector de Património para que proceda ao abate deste 

equipamento no inventário municipal e à emissão do respectivo auto de cessão, ficando 

assegurado que todos os encargos decorrentes com a transferência de propriedade daquela 

viatura são da responsabilidade da Cruz Vermelha Portuguesa. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.6. Devolução de equipamento afecto ao Parque de Campismo da Praia do 
Pedrógão, pela Leirisport, E.M. 
DLB N.º 0566/07 | Presentes as comunicações, registadas sob os n.ºs ENT. 06/13982 e 

ENT. 06/16771, provenientes da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., nas 

quais solicitam a devolução de equipamento, que abaixo se identifica, afecto ao Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão e que se encontra sob a sua gestão através do Protocolo 

de Cedência de Utilização e Exploração daquele espaço, celebrado em 2002/03/01. Esta 

devolução deve-se ao facto da Leirisport, E.M. pretender substituir aquele equipamento por 

outro adequado às exigências actuais. 

 

N.º Invent. Descrição Estado 
Conserv. 

6989 Fax Minolta 2300 c/ telefone Mod. ET 262016, N.º 89.104746 Mau 

7009 Telefone Siemens  Mau 

7228 Máquina Registadora - Mod S-3 Uniwell System  n.º 85623906 Mau 

7229 Máquina Registadora - Mod 12-30 Omron RS 12, n.º  Y534188 Mau 

7230 Balança Electrónica de 7,5 Kg Mod Teta - Paulo Mau 

6845 Central telefónica Siemens C/1 linha de rede  p/ 6 suplementares Razoável 

2662 Telefone Digital Siemens Euroset 802 Mau 

6841 Telefone Digital Siemens Euroset 802 Razoável 

2657 Balcão em madeira em L, c/ 1,89x1,41x0,86 Mau 

6890 Computador da Fujitsu ICL-P133-16mb-1GB, c/ monitor Compal n.º TE436AU Mau 

6889 HUB-3 com Office Connect Fust Hub 4 Mau 

4574 Impressora LQ 1070+ Mau 

6945 Telefone Siemens Euroset 802 Razoável 

6913 Cadeira c/ estrutura metálica e forrada a napa preta Mau 

6914 Cadeira c/ estrutura metálica e forrada a napa preta Mau 

6915 Cadeira c/ estrutura metálica e forrada a napa preta Mau 

6916 Cadeira c/ estrutura metálica e forrada a napa preta Mau 

6934 Cadeira c/ rodas forrada a napa preta Mau 

6935 Cadeira c/ rodas forrada a napa preta Mau 

6936 Cadeira c/ rodas forrada a napa preta Mau 

7003 Cadeira c/ estrutura metálica forrada a napa preta e c/ rodas Mau 

6893 Estante em madeira c/ 1,30x0,30x0,74, c/ 2 prateleiras Mau 

6894 Estante em madeira c/ 1,30x0,30x0,74, c/ 2 prateleiras Mau 

6937 Estante em madeira c/ 1,30x0,30x0,74, c/ 2 prateleiras Mau 

6944 Estante em madeira c/ 1,30x0,30x0,74, c/ 2 prateleiras Mau 

6930 Ficheiro metálico c/ 0,48x0,76x1,325, c/ 4 gavetas Mau 

6931 Ficheiro metálico c/ 0,48x0,76x1,325, c/ 4 gavetas Mau 

6932 Ficheiro metálico c/ 0,48x0,76x1,325, c/ 4 gavetas Mau 

6933 Balcão de madeira em L c/ 1,99x2,56x1,00 c/ porta, 7 gavetas e prateleiras Mau 

7207 U.P.S. APC PB 0016125795 Mau 

8259 Mesa de madeira c/ pedra mármore, c/ 2,30x0,86x0,865 Mau 

8277 Bancada inox c/ 2,20x0,60x0,84,  1 prateleira, 2 pias e 2 escorredores Mau 

7787 Esquentador Junkers de 13 Litros Mau 

8258 Esquentador Vulcano de 13 Litros Mau 

8006 Balcão frigorífico da Frimóvel, c/ 6,74x0,73x1,25  Mau 

8253 Fogão Presmalt em aço inox a gás c/ 4 queimadores, placa eléctrica  e 2 fornos  Mau 

8280 Máquina de café de 3 grupos, mod. Wega, N.º 57229 Mau 

8282 Fritadeira eléctrica mod. Tri Tri Mau 

8287 Exaustor c/ chaminé Mau 

8288 Exaustor c/ chaminé Mau 
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7647 Electrocutor Somat, Mod. 2-20 Mau 

7648 Electrocutor Somat, Mod. 2-20 Mau 

7525 Expositor de alumínio c/ 3,00x0,17x0,64, 4 portas de vidro e 2 faces Mau 

7526 Expositor de alumínio c/ 1,50x0,10x0,90 fixo à parede e c/ 1 porta de vidro Mau 

7527 Expositor de alumínio  c/ 1,80x0,10x0,90 e 1 porta de vidro Mau 

7528 Expositor c/ Brasão c/1,22x0,13x1,33  e 1 porta de vidro Mau 

7529 Expositor de alumínio c/ 0,50x0,08x0,80 e 1 porta de vidro Mau 

6875 Armário de madeira c/ 2 portas, c/ 0,85x0,40x0,87 Mau 

6877 Armário de madeira c/ 2 portas, c/ 0,85x0,40x0,87 Mau 

6884 Gerador eléctrico SSDMO GX 2300  Mau 

7205 Bomba de pressão n.º 7902 da Grunfos Razoável 

7206 Bomba de pressão n.º 85101213 da Grunfos Razoável 

6950 Compressor tipo TE 08 Razoável 

6949 Cilindro da Grundfos Bonneville Oliveira, c/ capacidade 1500 L, tipo vertical Mod. 1500/6 Mau 

8285 Máquina de alta pressão Portotécnica, Tipo 3T100B2, c/ motor HP-5,5, mangueira e 
agulheta 

Mau 

 
Após deslocação de funcionários do Departamento de Equipamentos e Oficinas e do 

Sector de Património ao referido Parque de Campismo verificaram que aqueles 

equipamentos, na sua maioria, se encontravam já em elevado estado de degradação e que 

não possuíam assim qualquer possibilidade de reparação ou aproveitamento. 

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

devolução do equipamento que apresenta ainda condições para ser reutilizado e ordenar ao 

Sector de Património que proceda ao abate, no inventário municipal, do equipamento em 

mau estado de conservação e sem qualquer reaproveitamento. 

 
3.1.7. Aquisição de terreno na freguesia de Chainça 
DLB N.º 0567/07 | Presente ofício remetido pela Junta de Freguesia de Chainça (ENT. 

8711/07), no qual se informa que já se encontram reunidas condições para se concretizar a 

aquisição de um sexto indiviso (1/6) de uma parcela de terreno de que o Município é co-

proprietário dos restantes cinco sextos indivisos (5/6) e que só por impossibilidade de 

comparência na escritura dos co-proprietários daquele um sexto (1/6), à data da celebração 

da mesma, não foi concretizada a aquisição da totalidade. 

A respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1736/07, de 19 de 

Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, na sequência da deliberação n.º 70/06, de 

26 de Janeiro, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade adquirir um sexto indiviso (1/6) da parcela 

de terreno inscrita na matriz predial rústica sob o artigo n.º 5.100 e descrito na 2.ª 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 24, da freguesia de Chainça, a Joaquim José 

Mota de Oliveira Gomes, NIF 124034373, casado com Maria Helena de Queirós Baldaia de 

Oliveira Gomes, residentes na Avenida das Forças Armadas, n.º 123, 2.º Dt.º, Lisboa, Rui 

Vieira Gomes, NIF 114842787, casado com Ana Maria Rosa Gaspar Gomes e residentes na 

Rua do Moinho de Vento, n.º 2, Chainça, Leiria, Antonino José Vieira Gomes, NIF 

201045540, casado com Sylvie Rousez Gomes, residentes em 12, Route de la Beaune, 

Arvert, França e Sérgio Manuel Vieira Gomes, NIF 221111590, casado com Cândida Odete 
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Silva Gomes, residentes na Rua do Moinho de Vento, n.º 2, Chainça, Leiria, pelo valor de 

€30.000,00 (trinta mil euros). 

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

competente escritura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.8. Aquisição de terreno para implantação da estação elevatória de esgotos da rede 
de saneamento da freguesia de Maceira – 3.ª, 5.ª e 6.ª fases (SMAS) 
DLB N.º 0568/07 | Presente o ofício proveniente dos SMAS – Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria (ENT. 3195/07), acompanhado da deliberação tomada pelo 

Conselho de Administração na reunião de 2007/01/09 e referente à proposta de aquisição de 

uma parcela de terreno, sita em Fonte, freguesia da Maceira, necessária para a implantação 

de uma estação elevatória de esgotos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, após análise ao processo e no uso da 

competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade adquirir uma parcela de terreno com a área de 240 

m2, a destacar do prédio rústico inscrito na respectiva matriz sob o artigo n.º 11735 e 

descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial sob o n.º 10383, da freguesia de Maceira, a 

José do Livramento da Silva Tereso casado com Maria Celeste Natividade da Silva Tereso, 

residentes na Travessa do Casal, n.º 4, Arnal, Maceira, Virgílio de Jesus Félix casado com 

Maria Constância, também conhecida por Maria Adélia Félix, residentes no lugar de 

Cavalinhos, Maceira, Manuel Pereira Novo, viúvo, residente na Rua Central, n.º 11, 

Cavalinhos, Maceira, Luís Miguel da Silva Pereira, solteiro, maior, residente no lugar de 

Cavalinhos, Maceira e Vítor Manuel da Silva Pereira, casado com Anabela Lopes João 

Pereira, residentes no lugar de Cavalinhos, Maceira, pelo valor de €3.600,00 (três mil e 

seiscentos euros), quantia esta a suportar pelos SMAS. 

O destaque é efectuado nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do 

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

de Junho, ficando a parcela de terreno, que já se encontra devidamente demarcada, a 

constituir prédio distinto: 

⎯ Parcela de terreno com a área de 240 m2 a confrontar do norte com José Domingues 

Júnior e outros, sul com caminho, nascente com José do Livramento da Silva Tereso 

e outros e poente Vala Pública. 

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

respectiva escritura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.9. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 0569/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 24 de Abril de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €2.778.068,85, sendo de Operações 

Orçamentais €2.068.790,01 e de Operações de Tesouraria €709.278,84, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
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Ponto quatro 
 Divisão  de  Comunicação,  Re lações  Públ icas  e  Cooperação 

 

4.1. «DruckArt» - Exposição colectiva de artes gráficas 
DLB N.º 0570/07 | A Câmara de Rheine, através do Kulturforum, apresentou uma proposta 

para a apresentação em Leiria da «DruckArt» – uma exposição colectiva de artes gráficas 

que engloba trabalhos de Jupp Ernst e de Christina Sauer da Alemanha, Christine van der 

Heide da Holanda, Catarina Patrício Leitão de Portugal e Kestutis Vasiliúnas da Lituânia. 

Para esta exposição, que iniciou um percurso itinerante pelas cidades com quem 

Rheine está geminada em 2005, foi convidada a leiriense Maria João Franco, que devido a  

imponderáveis de última hora e por sua indigitação foi substituída por Catarina Patrício 

Leitão. 

Tratando-se de uma exposição que tem suscitado bastante interesse nas cidades 

onde esteve patente e dado que os encargos com a mesma não são muito significativos, 

considera-se de interesse que a mesma seja exibida no espaço do Teatro José Lúcio da 

Silva, com inauguração no dia 18 de Maio e encerramento em finais do mês de Julho. 

Os encargos a suportar por esta Câmara reportam-se ao alojamento e alimentação 

de Jupp Ernst, coordenador da exposição e que virá ultimar os preparativos para a abertura, 

permanecendo em Leiria de 17 a 20 de Maio, bem como as refeições (não sendo necessário 

alojamento) de Martin Rehkopp, director do Kulturforum e que permanecerá em Leiria de 12 

a 20 de Maio, incumbindo-se da montagem da exposição. 

Os encargos resultantes da estada destes elementos, a suportar por esta Câmara, 

serão de 540 euros, valor este que foi objecto de proposta de cabimento n.º 1.710/07, de 20 

de Abril. 

A Divisão de Cultura, a Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação e 

o MIMO prestarão o apoio logístico que for considerado de interesse para o bom êxito desta 

iniciativa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, dado tratar-se de uma exposição que tem 

alcançado êxito nas cidades onde tem sido exibida e uma vez que se trata de uma iniciativa 

que se enquadra no âmbito da geminação com Rheine, deliberou por unanimidade 
concordar com que a mesma fique patente no Teatro José Lúcio da Silva de 18 de Maio a 

finais de Julho de 2007, suportando os encargos inerentes à estada de Martin Rehkopp, 

director do Kulturforum e de Jupp Ernst, coordenador da aludida exposição e que se 

deslocarão a Leiria para proceder à sua montagem e  participar na inauguração, cujo valor é 

de 540 euros.  

À Divisão de Cultura,  à Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação 

e ao MIMO caberão prestar o apoio logístico considerado de interesse, para que seja 

alcançado  o bom êxito nesta iniciativa. 
 
4.2. Festival de órgão em Leiria 
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DLB N.º 0571/07 | Aquando da participação dos organistas leirienses Rute Martins e João 

Martins, no Festival Internacional de Órgão realizado em Rheine em Agosto de 2006 e cujas 

actuações foram muito apreciadas pela elevada qualidade das respectivas interpretações e 

músicas apresentadas, foi alvitrada por Martin Rehkopp, director do Kulturforum, a 

possibilidade de alguns dos participantes da cidade de Rheine, que também actuaram 

naquele festival, poderem deslocar-se a Leiria no presente ano para se exibirem num 

concerto. 

Dado tratar-se de organistas de grande gabarito, com participações em diversos 

festivais, dos contactos entretanto estabelecidos, foi delineado enquadrar aquele concerto 

em mais uma manifestação cultural  no âmbito do Acordo de Geminação entre Rheine e 

Leiria, integrando-o no Festival de Música do Orfeão de Leiria e na programação das Festas 

da Cidade do presente ano, sendo as despesas da deslocação da responsabilidade do 

Kulturforum, de Rheine, cabendo a esta Câmara suportar as inerentes à estada (alojamento 

e alimentação), prestando igualmente apoio logístico no que concerne a transporte de e para 

o aeroporto de Lisboa, bem como organizar um pequeno circuito turístico, enquanto que ao 

Orfeão de Leiria caberá coordenar toda a actividade respeitante à organização do 

espectáculo. 

O concerto ocorrerá no dia 24 de Maio, às 21h30m, na Sé Catedral de Leiria, nele 

participando Peter Petermann e o casal  Sigrid  e Johannes Ricken. 

Os organistas chegarão a Leiria na tarde do dia 22 de Maio, procedendo ao  estudo 

do órgão e a ensaios em diversos períodos antes do espectáculo, regressando à Alemanha 

na manhã do dia 26. 

A estada dos organistas, correspondente a pernoitas nos dias 22, 23, 24 e 25 e às 

refeições dos mesmos dias, implica um dispêndio de 820 euros, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 1.707/07, de 20 de Abril. 
A Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação (Sector de 

Cooperação Externa) articulará com a Direcção Pedagógica da Escola de Música do Orfeão 

de Leiria as actividades conducentes à realização do concerto, organizando o programa 

lúdico para os organistas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e uma vez que se trata de uma 

manifestação cultural relevante para a cidade dada a categoria profissional dos organistas e 

sendo a mesma enquadrada no âmbito da geminação entre Leiria e Rheine, deliberou por 
unanimidade concordar com o proposto, suportando as despesas inerentes à estada 

(alojamento e alimentação), no  valor de 820 euros, bem como prestar o apoio logístico 

durante a permanência em Leiria dos três músicos de órgão, cabendo à Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação (Sector de Cooperação Externa) articular 

com a Direcção Pedagógica da Escola de Música do Orfeão de Leiria as actividades 

relacionadas com a organização do concerto  a levar a efeito na Sé Catedral de Leiria no dia 

24 de Maio, pelas 21h30m. 
 

 

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

5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Correcção de receitas a favor do IPQ (INT. 5583/07) 
DLB N.º 0572/07 | Presente uma informação do Sector de Licenciamentos Diversos, 

referindo que, por lapso, aquando da emissão da guia de recebimento n.º 7.282, de 

2007/03/09, no montante total de €20.94, as importâncias foram arrecadas erradamente, 

devendo aquele documento de receita ser rectificado conforme a seguir se menciona: 

⎯ os montantes para o IPQ (Instituto Português da Qualidade) e para o ICM (Câmara 

Municipal) deverão ser trocados entre si, bem como as respectivas classificações da 

receita, mantendo-se o valor total de €20.94. 

Assim, deverão ser tomados os procedimentos contabilísticos necessários às 

correcções devidas. 

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

correcção do documento de receita supra citado, devendo ser tomados os procedimentos 

contabilísticos necessários para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENTFE. 1872/07) 
DLB N.º 0573/07 | Presente o requerimento do Consórcio MSF/Novopca, com sede no Largo 

Padre Margalhau, s/n.º, freguesia de Amor, deste concelho, a solicitar licença especial de 

ruído, para a execução de trabalhos da empreitada «A17 – Auto Estrada Marinha 

Grande/Mira – Trecho Marinha Grande/Ribeira das Várzeas» a realizar no referido sub-

lanço, no período compreendido de 2007/04/02 a 2007/04/30, praticando o horário todos os 

dias úteis das 07h00m às 24h00m e das 24h00m às 07h00m, aos sábados entre as 08h00m 

e as 19h30m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/04/09, 

a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/04/09 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 10046/07) 
DLB N.º 0574/07 | Presente o requerimento de João Miguel Henriques das Neves, na 

qualidade de Presidente da Associação de Estudantes ESTG Leiria, sita no Morro do Lena, 

Alto do Vieiro, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização no período de 

2007/04/22 a 2007/04/29, da XVI Semana Académica de Leiria, a ter lugar em Porto Moniz, 

Leiria, no horário compreendido entre as 10h00m e as 06h00m, do qual consta o despacho 

da Senhora Presidente da Câmara de 2007/04/20, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/04/20 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 
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5.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 10387/07) 
DLB N.º 0575/07 | Presente o requerimento de Other Stub Publicidade, Lda, com sede na 

Rua dos Romeiros, n.º 191, Cruz d´Areia, Leiria, na qualidade de arrendatários do «Pinta do 

Oceano», sito em Coimbrão, deste concelho, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização da actividade de música ao vivo no Kayak Bar, a ter lugar na Praceta Adelaide 

Felix, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, no horário 

compreendido entre as 23h00m do dia 2007/04/24 e as 02h00m do dia 2007/04/25, do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/04/20, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2007/04/20 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 
5.1.5. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão - Têxtil, 
Calçado e Outros (ENT.7342/07) 
DLB N.º 0576/07 | Presente o requerimento de Marlene Isabel da Rocha Nunes Teixeira, 

residente no Lugar de Rodas, freguesia de Castelões, concelho de Penafiel, a solicitar a 

atribuição do lugar cativo n.º 248 para venda de têxteis de vestuário, no Mercado de Venda 

por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar n.º 248 a Marlene Isabel da Rocha Nunes Teixeira, uma vez 

que a requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado 

Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17. 

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer outro 

pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi aprovado pela 

Assembleia Municipal em sessão realizada em 2007/02/23, na alteração temporária do artigo 

15º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido mercado, publicitada pelo edital n.º 47/2007, 

de 5 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Atribuição de lugares cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão - 
Têxtil, Calçado e Outros (ENT.7345/07) 
DLB N.º 0577/07 | Presente o requerimento de Maria Fernandes da Costa, residente na Rua 

Santo André, n.º 141, Lobão, freguesia do mesmo nome, concelho de Santa Maria da Feira, 

a solicitar a atribuição dos lugares cativos n.º 226 e 227 para venda de têxteis, no Mercado 

de Venda por Grosso do Falcão e, deixando vago o lugar que ocupava n.º 144, uma vez que 

já é vendedora naquele  Mercado. 

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

direito de ocupação dos lugares cativos n.º 226 e 227 a Maria Fernandes da Costa, uma vez 

que a requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado 

Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17, deixando vago o 

lugar cativo n.º 144.  

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 
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pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 2007/02/23, na alteração temporária do 

artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido Mercado, publicitada pelo edital n.º 

47/2007, de 5 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.7. Amigrante, Associação de Apoio ao Cidadão Migrante. Dispensa de pagamentos 
(INT.3138/03) 
DLB N.º 0578/07 | Presente informação pelo Sector de Licenciamentos Diversos (Taxas e 

Licenças), relativa a serviços prestados e não pagos à INTERCULTURA/AMIGRANTE, 

utilizadores da sala n.º 6, sita no Centro Associativo Municipal, durante o período de 

Abril/2002 a Dezembro/2005, inclusive, bem como as quotas de comparticipação da 

utilização da referida sala durante os anos de 2002 a Junho de 2006, inclusive.  

FACTURA REFERENTE AOS MESES ANO VALOR OBSERVAÇÕES 

2,02 Fax Amigrante 
19702/2004 Abril, Maio, Junho/2004 conferida 270,74

268,72 Telefone 

19703/2004 Abril, Maio, Junho/2004 conferida 9,19 Fotocópias Amigrante 

24858/2004 Julho, Agosto, Setembro/2004 conferida 120,94 Telefone  

24859/2004 Julho, Agosto, Setembro/2004 conferida 4,69 Fotocópias Amigrante 

375/2005 Outubro, Novembro, Dezembro/2004 conferida 135,63 Telefone  

16483/2005 Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2005 conferida 4,16 Fotocópias Amigrante 

6,35 Fax Amigrante 
16485/2005 Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2005 conferida 255,77

249,42 Telefone 

2,16 Fax Amigrante 
28085/2005 Maio, Junho, Julho,Julho,Agosto/2005 conferida 172,26

170,1 Telefone 

0,23 Fax Amigrante 
28096/2005 Maio, Junho, Julho,Julho,Agosto/2005 conferida 11,81

11,58 Telefone 

28097/2005 Maio, Junho, Julho,Julho,Agosto/2005 conferida 2,96 Fotocópias Amigrante 

0,93 Fax Amigrante 

48,36 Telefone Intercultura 10534/2006 Setembro, Outubro, Novembro, 
Dezembro/2005 conferida 115,83

66,54 Telefone Amigrante 

15310 Janeiro a Maio de 2006 conferida 529,94  Amigrante 

18385 Junho de 2006 conferida 8,55 Telef. e Fax Amigrante 

24461 Junho a Agosto de 2006 conferida 279,02  Amigrante 

27473 Setembro de 2006 conferida 114,22  Amigrante 

    TOTAL 2064,44     
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OFICIO REFERENTE AOS MESES ANO VALOR OBSERVAÇÕES 

15828/oficio Abril, Maio, Junho/2002 2002 117,9  

19210/oficio Julho, Agosto, Setembro/2002 2002 78,46   

1226/oficio Outubro, Novembro, Dezembro/2002 2002 40,01   

0,48 Fax 
7691/oficio Janeiro, Fevereiro, Março/2003 2003 156,39

155,91 Telefone 

1,43 Fax Amigrante 
14314/oficio Abril, Maio, Junho/2003 2003 209,79

208,36 Telefone 

2,81 Fax Amigrante 

16,38 Fotocóp. Amigrante 21754/oficio Julho, Agosto, Setembro/2003 2003 

 

239,51

220,32 Telefone 

  TOTAL 842,06   

Quotas de utilização da sala 6 do CAM (2002 a Junho/2006) 1736,10   

 TOTAL 2578,16  

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com as alíneas b) e c) da 

cláusula 5.º do Protocolo celebrado em 2002/02/25, deliberou por unanimidade dispensar 

dos pagamentos devidos no valor total de €2.578,16 e anular os documentos de receita 

individual  no valor total de €2.064.44, conforme informação supra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
5.1.8. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(ENT.8130/07) 
DLB N.º 0579/07 | Presente o requerimento de Lavrador & Silva, Lda. com sede na Quinta  

da Pedreira, Alto do Vieiro, Leiria, na qualidade de representante da Discoteca Sushi, a 

solicitar o alargamento de horário de funcionamento até às 8.00 horas na noite de 

2007/04/24 para 2007/04/25, da Discoteca «Sushi Club & Café», sita na morada supra, para 

a comemoração do aniversário do estabelecimento, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2007/04/04 a deferir o pedido. 

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

despacho de 2007/04/04 da Senhora Presidente a deferir a título excepcional o pedido de 

alargamento de horário para a noite de 2007/04/24 para 2007/04/25, para a comemoração 

do aniversário do estabelecimento, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor neste Município. 

 

 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l   

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
6.1.1. Feira de Formação Vocacional de Leiria. Pagamento de factura à Leirisport, E.M. 
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DLB N.º 0580/07 | Presente a factura n.º 4000069 na importância total de €16.755,20, 

referente à utilização dos espaços do Estádio Municipal, na Feira de Formação Vocacional 

de Leiria, a qual teve o apoio da Câmara Municipal de Leiria (Deliberação n.º 573/05, Acta 

n.º 13, de 2005.04.11). 

Considerando que a mesma se encontra por regularizar, solicita-se autorização para 

se proceder no presente ano económico ao seu  lançamento contabilístico, bem como ao 

seu pagamento. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 1.506/07, 

de 28 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento da 

factura n.º 4000069, emitida por Leirisport, no valor de €16.755,20 (dezasseis mil, setecentos 

e cinquenta e cinco euros e vinte cêntimos), com IVA incluído à taxa legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.2. Protocolo de Cooperação entre o Governo Civil de Leiria e os Municípios do 
Distrito de Leiria para a Implementação da Componente Escolar da Campanha «Vamos 
parar com isto!» em 2007 
DLB N.º 0581/07 | Presente para ratificação um Protocolo de Colaboração, entre o Município 

de Leiria e o Governo Civil de Leiria, tendo em vista a implementação da componente 

escolar da campanha «Vamos Parar Com Isto!», que a seguir se transcreve: 

«Entre o Governo Civil do Distrito de Leiria, representado pelo Senhor Governador 

Civil, José Miguel Medeiros, e os Municípios do Distrito de Leiria, representados pelos 

senhores Presidentes de Câmara, adiante designados como signatários, é celebrado o 

presente protocolo de cooperação no âmbito da segurança rodoviária, nomeadamente, para 

implementação da componente escolar da campanha «Vamos Parar Com Isto!» em 2007. 

O Governo Civil de Leiria pretende promover um conjunto de acções de 

sensibilização, com o objectivo de criar uma cultura de maior segurança e prevenção, com 

actividades direccionadas para as crianças e para os cidadãos em geral. 

Para cumprimento de tal propósito, entre outros temas igualmente relevantes, foi 

seleccionada como área prioritária a segurança rodoviária, mediante o desenvolvimento de 

acções de informação e de sensibilização em contexto escolar. 

A ênfase atribuída a esta temática justifica-se pela necessidade de formar e 

sensibilizar as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, envolvendo-as na 

problemática da segurança rodoviária de forma didáctica e interactiva, visando, desde logo, 

a promoção de comportamentos preventivos. 

O Governo Civil do Distrito de Leiria e os Municípios do Distrito de Leiria, através dos 

seus legais representantes, celebram o presente protocolo que se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 
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(Âmbito) 
Pelo presente protocolo, o Governo Civil do Distrito de Leiria e os Municípios do Distrito de 

Leiria acordam os termos de cooperação para a implementação da campanha denominada 

«Vamos Parar com Isto!» em 2007, no âmbito da prevenção rodoviária, na sua vertente 

Escolar de 1º ciclo. 

Cláusula Segunda 
(Destinatários e objectivos) 

Este projecto tem como destinatários os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, respectivos 

estabelecimentos de ensino e os Municípios do distrito de Leiria, promovendo-se um 

trabalho de sensibilização, de informação e de formação com o objectivo de diminuir a 

sinistralidade rodoviária no distrito de Leiria. 

Cláusula Terceira 
(Fomento, desenvolvimento e execução do projecto) 

1 – Aos Municípios do Distrito de Leiria cumpre prestar a colaboração ao nível organizativo e 

logístico, de modo a proporcionar condições para o sucesso das actividades a desenvolver, 

em concreto: 

a) disponibilização de um espaço coberto para a montagem da Escola Itinerante de 

Trânsito, dos jogos didácticos e dos equipamentos insufláveis, disponíveis em cada concelho 

no período que vier a ser acordado entre as partes; 

b) organização e disponibilização dos meios de transporte dos alunos do 1º Ciclo, entre a 

escola e o local onde se realizam as actividades. 

2 – Ao Governo Civil do Distrito de Leiria compete o fomento e a promoção da campanha, 

nomeadamente: 

a) promover e divulgar a iniciativa junto dos municípios e dos agrupamentos escolares, 

coordenando e articulando a participação dos mesmos no projecto; 

b) organizar os meios necessários ao desenvolvimento das actividades, nomeadamente a 

Escola Itinerante de Trânsito, os jogos didácticos e as actividades lúdicas; 

c) garantir o transporte, a montagem e a orientação por técnicos qualificados de todas as 

actividades. 

Cláusula Quarta 
(Vigência) 

O presente protocolo cessa quando cumpridos todos os objectivos e compromisso 

assumidos pelos signatários. 

Cláusula Quinta 
(Omissões) 

Nos termos do presente protocolo compete às partes signatárias a resolução das situações 

omissas, prevalecendo o critério de legalidade e demais compromissos e responsabilidades 

derivadas dos termos e condições de execução do mesmo.» 

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

despacho da Senhora Presidente datado de 6 de Março de 2007, proferido ao abrigo do 

previsto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e autorizar a 

participação do Município de Leiria na campanha «Vamos parar com isto!» em 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Social e 
Família 
6.2.1. Comparticipação financeira à Conferência S. Vicente de Paulo dos Marrazes 
DLB N.º 0582/07 | Pela Divisão de Acção Social e Família foi presente a informação que 

abaixo se transcreve:  

 «A Conferência S. Vicente de Paulo de Marrazes é uma Instituição de Solidariedade 

Social, que tem vindo a desenvolver um papel activo na área do desenvolvimento social da 

freguesia de Marrazes, em estreita colaboração com as autarquias – Município de Leiria e  

Freguesia de Marrazes com vista à intervenção articulada junto de famílias em situação de 

desprotecção social. 

 Assim e para fazer face aos inúmeros pedidos de auxílio chegados a esta Instituição, 

nomeadamente para minorar carências habitacionais, propomos uma comparticipação 

financeira para apoio da sua intervenção na área da acção social: 

Entidade Objecto Classificação Comparticipação Proposta de 
cabimento 

n.º 
Conferência de S. Vicente 
de Paulo de Marrazes 

Apoio para obras 2007/I/53  
11/080701 

€2.500,00 1642/07, de 
12 de Abril 

Conferência de S. Vicente 
de Paulo de Marrazes 

Apoio a 
desfavorecidos 

2007/A/113  
11/040701 

€1 565, 58 1643/07, de 
12 de Abril 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira à Conferência S. 

Vicente de Paulo de Marrazes  no valor de €4.065,58 (quatro mil e sessenta e cinco euros e 

cinquenta e oito cêntimos). 

 
6.2.2. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social 
DLB N.º 0583/07 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta 
n.º 

Conferência de S. Vicente Paulo 
de Santa Catarina da Serra 
(Entrada 19933/2006) 

Reforço de apoio para 
reconstrução de habitação de 
José Teixeira.  

€6.000,00 2007-I-56 1262/07, 
 de 12 de 
Março 

Vida Plena 
(Entrada 6362/2007) 

Apoio para pagamento de renda 
referente ao ano de 2007. 

€5.601,96 2007-A-113 1783/07, de 
20 de Abril 

Freguesia de Parceiros 
(Entrada 7377/2007) 

Apoio para pagamento de renda 
em conjunto com o Banco 
Alimentar Contra a Fome de 
Leiria, referente ao ano de 2007. 

€4.489,56 2007-A-112 1775/07, de 
20 de Abril 

Lions Clube de Leiria 
(Entrada 12196/2007) 

Apoio para pagamento de renda 
referente ao ano de 2007. 

€2.782,08 2007-A-113 1776/07, de 
20 de Abril 

APD - Associação Portuguesa 
de Deficientes -  Delegação 
Distrital de Leiria 
(Entrada 10270/2007) 

Apoio anual para 
desenvolvimento de actividades 
de 2007. 

€2.500,00 2007-A-111 1777/07, de 
20 de Abril 

Associação de Surdos da Alta 
Estremadura - ASAE 
(Entrada 7365/2007) 

Apoio para o serviço de 
interpretação no Workshop 
"Surdos na saúde: Como 
comunicar?"  

€250,00 2007-A-111 1778/07, de 
20 de Abril 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas nas 

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 sete 
  D epar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
7.1.1. IX Feira do Livro 
DLB N.º 0584/07 | Presente uma informação da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais do seguinte teor: 

  «Realiza-se no Jardim Luís de Camões, no período compreendido entre os dias 4 e 

13 de Maio, a IX Edição da Feira do Livro de Leiria que se encontra inscrita no Plano de 

Actividades, rubrica 12/0602039902. 

  A edição é à semelhança das anteriores, uma organização conjunta da ACILIS e 

Câmara Municipal de Leiria. 

  Por proposta dos livreiros participantes, o certame coincidirá com a tradicional Feira 

de Maio, motivo pelo qual se apostou numa animação diferente da habitual, mais interactiva,  

que privilegia a animação de rua e acções de sensibilização ao livro e à leitura. 

Como vem sendo habitual, a animação contou com diversos apoios de entidades 

que se associaram ao certame de que destacamos, entre outras: IPL, Junta de Freguesia de 

Leiria, Região de Turismo Leiria/Fátima, Inatel, Ateneu  e  M|i|mo. 

Para a realização do evento estão previstas despesas relacionadas com pacote 

gráfico e lonas para divulgação, seguro, som e as despesas relacionadas com a logística 

interna.» 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.2. Comemorações do Dia Internacional dos Museus - 18 de Maio de 2007 
DLB N.º 0585/07 | Apresenta o M|i|mo, Museu da Imagem em Movimento, o programa para 

o Dia Internacional dos Museus a comemorar no próximo dia 18 de Maio de 2007, em 

associação com a programação da Rede Portuguesa de Museus e do ICOM, cujo tema este 

ano é «Museus – Património Universal»: 

⎯ horário alargado, visitas ao museu das 10h00m às 22h00m. 

⎯ inauguração da Exposição Internacional  de Artes Gráficas “Druckart” no âmbito da 

Geminação Leiria – Rheine, às 19h30m no Teatro  José Lúcio da Silva.  

⎯ Noite dos Museus, festa  «Imagem em movimento», a decorrer no pátio do Museu no 

Mercado Sant’Ana Centro Cultural (festa com projecções multimédia), das 22h00m às 

02h00m. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar o evento, associando-se assim às 

comemorações do Dia Internacional dos Museus. 

Mais deliberou autorizar a realização da festa no pátio do Museu no Mercado 

Sant’Ana Centro Cultural para os horários indicados, devendo ser cumpridos os limites 

fixados no n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado 

artigo 15.º do mesmo diploma legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.3. Exposição de Zé Penicheiro «Jardim de Memórias» 
DLB N.º 0586/07 | Presente uma informação da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais do seguinte teor: 

  «A rubrica Exposições - Edifício Banco de Portugal, inscrita no plano e orçamento 

com o código de classificação económica 12/020216, abrange o conjunto das exposições 

planeadas para 2007, no qual se inclui a exposição acima referenciada e que, pela sua 

temática foi especialmente seleccionada para apresentar durante o mês de Maio, mês das 

Festas da Cidade. 

Trata-se de uma exposição de pintura do artista, José Penicheiro, que iniciou a sua 

carreira artística como caricaturista e ilustrador e que actualmente detém uma larga 

representação em colecções particulares espalhadas pelo mundo e em museus nacionais. 

Segundo o artista, a exposição «Leiria – Jardim de Memórias» ... é  um tema onde procuro 

expressar, sinteticamente, o historial da cidade e a beleza singular da paisagem humana 

duma região, tão rica de costumes e tradições. 

As gentes da terra e do mar têm aqui lugar. Também a minha presença de agora em 

Leiria, assinala, neste ano de 2007, o ciclo comemorativo dos meus 50 anos de pintura.  

  A apresentar no Edifício Banco de Portugal, no período compreendido entre 12 de 

Maio e  8 de Junho e contará com o lançamento da edição especial da serigrafia «Tríptico 
de Fátima». 

Para a realização da actividade estão previstas as despesas habituais, 

nomeadamente: pacote gráfico e lonas para divulgação do evento, seguro,  porto de honra e 

despesas relacionadas com a logística interna. 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto  
7.2.1. Apoio para a realização do «17.º Grande Prémio de Atletismo da Bajouca». 
Grupo Alegre e Unido 
DLB N.º 0587/07 | Presente a carta do Grupo Alegre e Unido (ENT. 6007/07, de 5 de 

Março), a solicitar apoio para a realização do «17.º Grande Prémio de Atletismo da 

Bajouca», a realizar no dia 6 de Maio de 2007 e que reúne cerca de 600 participantes, 
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propõe-se a atribuição de apoio financeiro no valor total de €750, 00 (setecentos e cinquenta 

euros) e 30 taças. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta 

de cabimento n.º 1773/07, de 20 de Abril. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Alegre e Unido o referido apoio 

financeiro no valor total de €750, 00 (setecentos e cinquenta euros) e 30 taças. 

 
7.2.2. Apoio para a realização do «XVII Grande Prémio de Atletismo da Barreira». Clube 
de Atletismo da Barreira 
DLB N.º 0588/07 | Presente a carta do Clube de Atletismo da Barreira, (ENT. 8270/07, de 23 

de Março), a solicitar apoio para a realização do «XVII Grande Prémio de Atletismo da 

Barreira», a realizar no dia 13 de Maio de 2007, reunindo cerca de 800 participantes, propõe-

se a atribuição de apoio financeiro no valor total de €2.000, 00 (dois mil euros) e 30 taças. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-246 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta 

de cabimento n.º 1772/07, de 20 de Abril. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Clube de Atletismo da Barreira o referido 

apoio financeiro no valor total de €2.000, 00 (dois mil euros) e 30 taças. 

 
 

Ponto oito 
 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  

 
8.1. Apoio ao IPL para realização de Ciclo de Conferências Empresariais 
DLB N.º 0589/07 | Retirado 

 
8.2. Doação de equipamento informático à Associação Nacional dos Aposentados da 
Polícia. Delegação do Distrito de Leiria 
DLB N.º 0590/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido de cedência de um computador e um monitor da 

Associação Nacional dos Aposentados da Polícia – Delegação do Distrito de Leiria (ENT. 

1478/07). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade ceder à Associação Nacional dos Aposentados da 
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Polícia – Delegação do Distrito de Leiria um computador linha branca, com processador 

Pentium II a 350 MHZ com 128 de memória RAM 128 e 20 GB de disco rígido e o monitor de 

17”, inventariado sob o n.º 197. 

Mais deliberou ordenar ao Sector de Património que proceda ao abate deste 

equipamento no inventário municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.3. Apoio à ANJE, Associação Nacional de Jovens Empresários. Delegação de Leiria  
DLB N.º 0591/07 | Retirado 

 
8.4. Apoio à Junta de Freguesia de Leiria para edição do «Roteiro da Morcela de Arroz 
de Leiria» 
DLB N.º 0592/07 | Retirado 

 
8.5. Apoio à Cruz Vermelha de Leiria. Delegação de Leiria 
DLB N.º 0593/07 | Presente o ofício da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Leiria 

(Ent. 7360/07), no qual solicita à Câmara Municipal apoio para actividades de âmbito da 

protecção civil municipal referente a 2007. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2007, rubrica 2007-A-9, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1782/07, de 20 de Abril. 

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

alínea j) 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 um 

apoio financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Leiria no valor de €5.000,00, a 

ser pago mensalmente em doze prestações de €416,66 cada.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.6. Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós (UAC - Unidades de Acompanhamento e Coordenação), 
Órgãos Sociais 
DLB N.º 0594/07 | Na sequência da deliberação n.º 0270/07, de 22 de Fevereiro, em que foi 

deliberado constituir a Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos 

de Leiria, Batalha e Porto de Mós, e tendo em conta a sua reunião da Assembleia Geral no 

passado dia 18 de Abril, a Câmara propõe designar como órgãos sociais: 

⎯ 1.º Secretário da Assembleia Geral – Isabel Damasceno Campos  

⎯ Presidente da Direcção - Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães 

⎯ Vogal do Conselho Fiscal – Raul Castro 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, procedeu à votação por voto secreto e 

deliberou por unanimidade aprovar as nomeações propostas para os órgãos sociais da 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e 

Porto de Mós. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 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 
Processo de obras particulares n.º 1119/04 - Rita Alexandra Dias Cadima 
DLB N.º 0595/07 | De RITA ALEXANDRA DIAS CADIMA, referente à exposição apresentada 

por ARMANDO SANTOS, residente na Rua Viana da Mota, lote 2, na localidade de Casal 

dos Matos, freguesia de Pousos, relativa às condições de estabilidade do muro situado na 

Rua dos Morais, n.º 1, lote 18A, na localidade de São Romão, freguesia de Pousos. 

Efectuada vistoria ao local, foram detectadas várias anomalias, apresentando o muro 

elevados sinais de instabilidade que poderão provocar o seu desmoronamento a qualquer 

momento.  

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

efectuada em 2007/04/04, constante do respectivo processo (folha 217), 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, o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2007/03/06, o qual ordenou a 

realização da vistoria ao muro acima referido; 

2.º notificar a proprietária do muro, 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, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

para no prazo de quinze dias adoptar as medidas constantes do auto de vistoria n.º 86/07, 

cujo teor lhe deverá ser transmitido; 

3.º dispensar a audiência prévia da interessada, 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 as deficiências apontadas colocam em causa a segurança de pessoas 

e bens. 

Mais deliberou transmitir ao autor da exposição os procedimentos adoptados pela 

Câmara. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dois 
«DruckArt» - Exposição colectiva de artes gráficas. Impressão de convites 
DLB N.º 0596/07 | Estando, inicialmente, prevista a impressão de convites para a exposição 

«DruckArt» através dos serviços gráficos da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e 

Cooperação, atendendo a que se trata de uma exposição de projecção nacional e que 

suscitará o interesse de numerosos artistas dispersos pelo país e que irão ser contactados 

para marcarem presença naquele certame, foi considerado de interesse que a sua 

divulgação fosse processada através de convites impressos em tipografia, estimando-se 

este encargo em 120 euros, acrescido de IVA, pelo que se propõe que a Câmara, em 

complemento da informação anterior sobre a aludida exposição, suporte igualmente este 

encargo. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1.763/07, 

de 20 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em complemento da informação anterior 

relacionada com a «DruckArt», dado tratar-se de uma exposição de nível nacional e face ao 

número de convites que se pretende fazer, deliberou por unanimidade suportar os 

encargos inerentes à elaboração de convites por uma tipografia, no montante de 120 euros, 

acrescido de IVA.  
 
 

Ponto três 
Contrato com a STL, Lda 
DLB N.º 0597/07 | Pela Senhora Vereadora, Dr.ª Neusa Magalhães, foi apresentada à 

Câmara Municipal de Leiria uma proposta da STL – Sociedade Transportes e Limpezas, 

Lda, tendo em vista a renovação do contrato referido em epígrafe.  

A Câmara, depois de apreciar e discutir os fundamentos constantes da proposta 

apresentada pela sociedade STL – Sociedade Transportes e Limpezas, Lda, através do 

documento ref.ª STL 04/DG/07, 2007/04/17, com o registo de entrada na Câmara Municipal 

de Leiria - ENT 10372 a 2007/04/18, designado doravante por «documento supra referido», 

o  qual se dá aqui por inteiramente reproduzido e que se anexa (Anexo D), deliberou por 
unanimidade, ao abrigo da faculdade que lhe é conferida pelo primeiro parágrafo do artigo 

3.º do Documento Complementar à Escritura Pública do Contrato de Prestação de Serviços 

de Limpeza, Recolha, Transporte e Tratamento dos Resíduos Sólidos do Concelho de Leiria, 

n.º 43/93, proceder à renovação deste Contrato, condicionada ao cumprimento integral da 

proposta apresentada, com exclusão do parágrafo «Posteriormente serão pela STL Lda 

elaborados mapas e planos de intervenção para os serviços propostos», bem como ao 

cumprimento das alterações a ela ora introduzidas, que constam do seguinte teor: 

1. Ampliação da limpeza urbana no Concelho (pontos 1. e 2. do documento supra 

referido): 

Ampliação da área de limpeza, considerando os termos previstos no n.º 7.2, do artigo 7.º do 

Contrato,  documento e plantas apresentados pela STL Ld.ª, ref.ª STL 06/DG/07, 2007-04-
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24, com registo de entrada na Câmara Municipal de Leiria ENT-10978 a 24-04-07, que se 

anexa, com as alterações seguintes: 

⎯ Limpeza diária de todas as vias da área referida na planta - “carta LEI/VU/2007/ 01”, 

incluída nos documentos com registo de entrada na Câmara Municipal de Leiria ENT 

10978 a 24-04-07, assinalada a cor cinzenta, referida como “Perímetro Urbano 

(Contratual)”; 

⎯ Limpeza de Monte Real nos termos previstos na planta apresentada pela  STL Ld.ª  

Ref.ª STL LEI/VU/2007/ 04 e referenciado como “Zona C – Monte Real”; 

⎯ Possibilidade de adaptação/acerto das vias seleccionadas nas plantas apresentadas 

(ref.ª STL 06/DG/07, 2007-04-24, com registo de entrada na Câmara Municipal de Leiria 

ENT- 10978 a 24-04-07 e LEI/VU/2007/ 04 no que respeita a Monte Real) de acordo com 

as necessidades emanadas pela respectiva freguesia, mantendo-se os metros lineares 

apresentados naquelas propostas; 

2.  (ponto 3.2. do documento supra referido) 

Despejo e lavagem de todas as papeleiras instaladas e a instalar no Concelho, garantindo 

sempre o fornecimento e colocação de sacos de plástico no seu interior; 

3. (ponto 4.3. do documento supra referido) 

Recolha dos resíduos depositados nos contentores subterrâneos instalados e a instalar em 

todo o Concelho e sua manutenção; 

4.  (ponto 5.1.do documento supra referido) 

Transferência para o Município de Leiria do montante correspondente a 1% do valor anual 

facturado no ano anterior pela STL Lda,  com vista a ser afectado ao Centro de Interpretação 

Ambiental da Câmara Municipal de Leiria. 

Mais deliberou que estas alterações não implicam qualquer custo adicional ao 

estabelecido contratualmente e que as condições anteriormente referidas sejam objecto de 

um acordo adicional àquele Contrato, a celebrar no prazo máximo de 30 dias úteis, a contar 

da data da aprovação da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
Ponto quatro 
Pagamento de facturas 

DLB N.º 0598/07 | Presentes as listagens à ARS, cujos números e montantes abaixo se 

discriminam, relativamente a verificações de doença efectuadas a funcionários deste 

Município, as quais se encontravam pendentes nesta Divisão de Recursos Humanos, em 

virtude de diversas alterações, rectificações ou esclarecimentos solicitados àquela 

instituição. 

 Solicita-se assim a autorização para proceder, no presente ano económico, ao seu 

lançamento contabilístico bem como ao seu pagamento.  

Tais valores foram objecto das propostas de cabimento n.ºs 1752/07 e 1754/07, de 

19 de Abril. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com os votos 

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

Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano 

económico de 2007 e o pagamento das facturas acima indicadas. 

 

*** 

 

A finalizar o período dos assuntos não incluídos na ordem do dia, o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho apresentou o projecto do traçado da estrada IC36, 

pendente de emissão de parecer, havendo já contestação por parte da Freguesia dos 

Pousos. 

Leu também o parecer recebido da E.P. – Estradas de Portugal, E.P.E., nos termos 

do qual, fica inviabilizada, por razões técnicas e devido aos custos económicos avultados, a 

construção do túnel de acordo com a proposta da Freguesia dos Pousos. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro sugeriu que qualquer tomada de posição a ser 

tomada pela Câmara deveria ser efectuada em consonância com a Junta de Freguesia dos 

Pousos, para evitar que aquela freguesia fique dividida em dois espaços 

A Senhora Presidente mencionou que o parecer a emitir deveria referir que a 

solução ideal fora a apresentada pela Freguesia dos Pousos e que se deveria tentar 

aproximar a decisão a tomar desses termos. 

 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis 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) 
 

 
 

N.º da factura Data da factura Valor do documento 

17840 08-03-2005 €3,24 

18237 13-06-2005 €26,64 
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