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Acta n.º 9/2007 
 

 

Aos doze 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, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira e o Dr. José 

Esperança Ferreira Lourenço, em substituição da Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves 

dos Santos, ausente por motivos de férias. 

Estiveram presentes, 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 quarenta e cinco minutos a Senhora Presidente deu início à 

reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 877/98 - José Vieira Pires 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1633/99 - Ilídio dos Reis Pereira Vieira 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1471/03 - Adelino Morais & Filhos, Lda 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º  313/04 - Manuel Curado da Silva Azinheiro 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1161/04 - Amorim Agostinho Alves Fernandes (e 

outros) 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 569/05 - Maria da Nazaré Figueiredo da Cruz 

Gomes 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1239/05 - José Joaquim Lopes 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 293/06 – HENRUINVEST, Construções, Lda 
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1.1.9. Processo de obras particulares n.º 586/06 – CREINVEST, Investimentos Imobiliários, 

S.A. 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 926/ 06 - Rui Casal Sousa Fonseca 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1275/06 - LOPES & BRÁZ, Indústria de 

Construção Civil, Compra e Venda de Imóveis, Lda (e Outra) 

1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/06 - CASA MOR, 

Compra e Venda de Imóveis, Lda 

1.3. Análise do processo de participação n.º 21/06 – CEDILE, Centro de Diagnóstico por 

Imagem de Leiria, Lda 

1.4. Análise dos seguintes processos de vistoria 
1.4.1. Processo de vistoria n.º 34/04 - Perpétua dos Anjos da Silva Leal 

1.4.2. Processo de vistoria n.º 7/07 - Autoridade de Saúde de Leiria 

1.4.3. Processo de vistoria n.º 32/06 – Francisco Maria Rega 

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

Março de 2007. 

Ponto dois 
Corte de trânsito devido à passagem da Via Sacra. Ratificação de despacho (ENT. 8350/07) 

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

2007 

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

Leiria durante o mês de Março de 2007 

3.1.3. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do Município 

de Leiria: 

3.1.3.1. Requerente: Joaquim Neto Cordeiro 

3.1.3.2. Requerente: Bruno Rosa Romeu Valinho 

3.1.4. Isenção de taxa de pagamento de fotocópias 

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

3.2.2. Aprovação da prestação de contas do Município de Leiria do ano de 2006 

3.2.3. Pagamento de factura à firma Interecycling - Sociedade de Reciclagem, S.A. 

3.2.4. Pagamento de facturas à firma Alentexpo - Organização e Montagem de Feiras e 

Exposições, Lda 

3.2.5. Pagamento de factura à firma Beato & Filhos, Lda 

3.2.6. Pagamento de RO’s à ADSE 

3.2.7. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
60.º aniversário da fundação da cidade de Maringá 

Ponto cinco 
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5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Quiosque sito no Largo Alexandre Herculano. Alteração do titular do arrendamento 

5.1.2. Licença especial de ruído (Ent. 8132/07) 

5.1.3. Licença especial de ruído (Ent. 8517/07) 

5.1.4. Licença especial de ruído (Ent. 8519/07) 

5.1.5. Licença especial de ruído (Ent. 8521/07) 

5.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 8292/07) 

Ponto seis 
6.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal  
6.1.1. Utilização das infra-estruturas municipais para actividades de desporto escolar 

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

Rectificação 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Acordo de colaboração com o I.N.H. – Instituto Nacional de Habitação 

Ponto sete 
7.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Cultura 
7.1.1. Associação Portuguesa dos Amigos do Castelo. Isenção de taxas de acesso ao 

Castelo de Leiria e actualização de quotas 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.2.1. Apoio Pontual à ADAL – Associação Desportiva de Atletismo de Leiria 

7.2.2. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo. Infra-estruturas. Candidatura de 

Dezembro de 2006 

7.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo. Época Desportiva 2006/2007. 

Rectificação à deliberação n.º 1563/06, da acta n.º 27, de 2006.11.23 

7.2.4. XVI Semana Académica de Leiria 

Ponto oito 
8.1. Atribuição de apoio financeiro à ANBP - Associação Nacional de Bombeiros 

Profissionais no âmbito da Protecção Civil 

8.2. Protocolos para a instalação de um Parque de Lazer em Fonte das Lágrimas na 

freguesia de Azóia 

Ponto nove 
9.1. Actualização das tarifas dos parcómetros concessionados a Lizestacionamentos 

9.2. Parque de estacionamento do Largo da Fonte Luminosa. Regulamento interno  

Ponto dez 
10.1. Cedência Gratuita de Autocarro  

10.2. ADLEI – Associação para o Desenvolvimento de Leiria «IV Congresso da Região de 

Leiria: Inovação e Oportunidades» 

10.3. Relatório e Contas da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M. do ano de 

2006 
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10.4. Relatório e Parecer do Fiscal Único sobre as contas da Leirisport - Desporto, Lazer e 

Turismo de Leiria, E.M. referentes ao ano de 2006 

10.5. Protocolo entre a E. P. – Estradas de Portugal, E.P.E. e o Município de Leiria 

10.6. Ajuste directo para a construção da «Duplicação da Passagem Inferior 1» entre 

Bajouca e Monte Redondo 

 

*** 

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

Ponto um 
Pagamento de factura à Rodoviária da Beira Litoral, S.A.  Transportes Escolares 

Ponto dois 
Pagamento de factura à firma Lusitaniagás – Galp Energia 

Ponto três 
Pagamento de facturas à firma Cetial - Centro Técnico Automóvel do Liz, Lda. 

Ponto quatro 
Declaração de interesse municipal 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção da munícipe, Senhora D. Paula Cristina da Silva Santos 
 

A Senhora D. Paula Cristina da Silva Santos veio à reunião de Câmara na 

sequência do processo de participação n.º 312/05, respeitante a uma casa ilegal na 

localidade do Pinhal Verde, freguesia da Barreira. Tendo explicado que a dita casa se 

encontrava à venda ultimando-se os acabamentos, perguntou, de seguida, qual seria a 

hipótese de a mesma ser vendida estando ilegal. 

A Senhora Presidente, a título de resposta, esclareceu, em primeiro lugar, que as 

reclamações efectuadas pela Senhora D. Paula Cristina da Silva Santos foram confirmadas, 
tendo a Câmara actuado de imediato, no sentido de haver uma tentativa de legalização. 

Para isso, notificou um primeiro proprietário, que já tinha vendido a casa a uma imobiliária. 

Foi então esta notificada, tendo informado que vendera a um terceiro, que não identificou. 

Mais explicou que a Câmara tem de fazer uma nova notificação, não podendo, 

contudo, exercer a prerrogativa de obrigar a apresentar a documentação para legalizar a 

construção sem conhecer a identificação da entidade adquirente, para o que pediu ajuda à 

Senhora D. Paula Cristina da Silva Santos, tendo esta informado que o proprietário 

continuava a ser o Senhor Paulo Rosa, proprietário da citada imobiliária. 

A Senhora Presidente terminou informando que o proprietário não podia vender a 

casa, nem fazer a escritura sem ter as licenças e que a Câmara continuaria a actuar. 
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Intervenção do munícipe, Senhor Inocêncio Gomes Vieira Pinto 
 

O Senhor Inocêncio Gomes Vieira Pinto informou que nas traseiras do prédio 

onde habita, sito na Avenida Nossa Senhora de Fátima, numa zona de baldio, foram 

colocadas duas placas para a realização de obras, designadamente os processos n.º 35/07 

e 36/07, tendo verificado, após consulta na Câmara, que se referem à construção de 2 

blocos de apartamentos com 4, 5 e 7 pisos. 

Disse que um dos prédios será construído junto à extrema do terreno confinante com 

o seu prédio, tendo alertado que o terreno em questão estava à altura do segundo piso dos 

prédios da Avenida Nossa Senhora de Fátima. 

A Senhora Presidente explicou que os projectos foram entregues recentemente e 

que ainda não estavam licenciados nem analisados, seguindo a tramitação normal 

nomeadamente quanto aos pareceres técnicos, não havendo nenhuma decisão sobre os 

mesmos, tendo assegurado que seriam analisados com o rigor habitual, dando cumprimento 

às normas do PDM e às exigências técnicas. 

 
Intervenção do munícipe, Senhor Fernando Carreira da Conceição 
 

O Senhor Fernando Carreira da Conceição veio à reunião de Câmara por causa 

de um prédio datado de 1973 pertencente a seu pai, situado na Rua Carlos I, junto à 

Estação. Segundo disse, em  Maio de 2006 fez um requerimento à Senhora Presidente de 

Câmara solicitando a constituição de propriedade horizontal devido às partilhas. Em Junho 

de 2006 recebeu um ofício a pedir uma série de documentos. Em Agosto de 2006 

apresentou toda a documentação pedida e respectivos esclarecimentos, tendo recebido, a 

posteriori, outro ofício a pedir mais documentação. Em Fevereiro último recebeu outro ofício 

dizendo que, analisado o processo, se verificara que queria proceder a alterações ao 

projecto, quando, na verdade, não queria proceder a quaisquer alterações nem o prédio 

tinha sofrido alterações após a sua conclusão. 

  O Senhor Fernando Conceição realçou que só queria pedir a constituição de 

propriedade horizontal por uma questão de partilhas. 

A Senhora Presidente esclareceu que, quando o Senhor Fernando Conceição fez o 

pedido, se constatou que o projecto aprovado à época não era coincidente com o prédio, 

pois existiam pequenas alterações. Por tal motivo, deveria o requerente apresentar o que lhe 

estavam a pedir para se proceder ao licenciamento das alterações. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou ainda que, na altura, o 

prédio já não estava de acordo com o projecto e realmente já tinha sido entregue o projecto 

da alteração. No entanto, informou o requerente que deveria compilar os elementos de 

acordo com a Portaria e o Decreto-Lei, porque não o tinha feito, tendo sugerido, para o 

efeito, que a pessoa que compilara os elementos para o requerimento viesse tirar as dúvidas 

com o Técnico da Câmara de forma a resolver-se o assunto. 

 
Intervenção da Senhora Presidente 
 

CMLeiria/ Acta n.º 9, de 2007.04.12 
 
 



461 (6) 
 

I – Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 

Senhora Presidente convocou uma reunião extraordinária para o dia 18 de Abril, pelas 21 

horas, no edifício-sede. 

 

II – DLB N.º 0478/07 | A Senhora Presidente propôs que a Câmara manifestasse o seu 

apoio incondicional à construção do aeroporto da Ota.  

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

construção do aeroporto da Ota. 

 
Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 
I – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou o Senhor Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho sobre a contínua presença dos autocarros atrás do Teatro José Lúcio da 

Silva, ao que o Senhor Vereador respondeu que estavam a tratar do assunto e que os 

responsáveis da Rodoviária do Tejo se estavam a organizar de forma a que os autocarros 

saíssem de lá, o que estaria para breve. 

 

II – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou se seria possível alterar o 

trânsito do circuito Castelo – Zara - Largo Cónego Maia, visto formarem-se grandes filas. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que, para aquela zona, não 

existia outra solução e que o objectivo era também dissuadir as pessoas de passarem pelo 

Centro. Em alternativa ao circuito supracitado citou a Rua dos Mártires ou a Rua Pêro Alvito.  

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins pediu esclarecimentos sobre a 

Urbanização da Quinta do Rei e sobre os atrasos injustificáveis às solicitações dos 

requerentes. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicitou que haveria de vir à 

Câmara o estudo de conjunto da zona, visto que o plano de pormenor que foi desenvolvido, 

apesar de ter sido aprovado em Câmara e em Assembleia Municipal, tinha sido chumbado 

no Governo. Referiu também que tinha ficado acordado com os proprietários e o projectista 

que o estudo conjunto desse cumprimento ao actual PDM, do qual já tinha sido entregue 

uma parte.  

Mais disse estarem a recolher os pareceres internos da Câmara, estimando-se que 

brevemente tal estudo seja submetido à Câmara para aprovação.  

Explicou também que a aprovação deste estudo conjunto resolveria apenas uma 

parte do problema, porque ainda havia outras questões por verificar, nomeadamente 

protocolos existentes, anteriores ao primeiro mandato do actual executivo, que definiam as 

condições de urbanização daquela zona de acordo com o plano pormenor anteriormente 

aprovado pela Câmara. 
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 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 877/98 - José Vieira Pires 
DLB N.º 0479/07 | De JOSÉ VIEIRA PIRES, residente em Santo Antão, Batalha, referente 

ao projecto de arquitectura para legalização de alteração do edifício destinado a stand de 

venda de automóveis situado junto ao IC2, Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/03/30, constante do respectivo 

processo (folha 423), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado a apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.º elementos esclarecedores quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, 

de 8 de Abril, relativamente às medidas de segurança contra riscos de incêndio no piso da 

cave; 

2.º projectos de especialidades; 

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

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

(folha 402). 

Mais deliberou transmitir ao titular do processo o conteúdo do parecer emitido pela 

EP - Estradas de Portugal, E.P.E. (folha 421). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1633/99 - Ilídio dos Reis Pereira Vieira 
DLB N.º 0480/07 | De ILÍDIO DOS REIS PEREIRA VIEIRA, residente na Rua das Flores, n.º 

6, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de obras de alteração do edifício de habitação unifamiliar situado no local 

acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/02, constante do respectivo 

processo (folha 375), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. alçado lateral esquerdo rectificado de modo a: 

1.1.1. eliminar as janelas no sótão, de acordo com o indicado nos elementos de 

sobreposição (vermelhos e amarelos); 
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1.1.2. cumprir com o disposto nos artigos 1360.º e 1364.º do Código Civil, devendo a 

altura do parapeito dos vãos situar-se a mais de 1,80 m acima do solo e do pavimento 

interior, devidamente gradados e com indicação da totalidade dos elementos que compõem 

os referidos vãos; 

1.2. projectos de especialidades; 

2.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização, apresentar certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à junção das duas fracções. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1471/03 - Adelino Morais & Filhos Lda 
DLB N.º 0481/07 | De ADELINO MORAIS & FILHOS, LDA, com sede social na Rua de 

Tomar, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de edifício misto (habitação e comércio) no local acima referido, numa zona 

abrangida pelo Plano de Pormenor de Santo Agostinho, ratificado por Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 84/2006, publicado no Diário da Republica de 2006/06/30, e 

inserido na zona de protecção ao Convento de Santo Agostinho e Antigo Seminário. 

 O pedido mereceu pareceres favoráveis do Instituto Português do Património 

Arquitectónico, do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e do Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea, encontrando-se compatível com o previsto no Plano de 

Pormenor acima referido, face ao parecer emitido pela Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/02, constante do respectivo 

processo (folhas 237 e 238), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Instituto Português do Património 

Arquitectónico, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folhas 234 e 235), 

nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, a cargo 

do dono da obra, e salvaguardando as competências do Instituto Português de Arqueologia. 

(Condição que deverá constar do alvará de licença de obras que eventualmente vier a ser 

emitido); 

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

2.1. requerimento subscrito pelos gerentes da firma titular do processo com poderes para o 

efeito, de acordo com previsto na certidão da Conservatória do Registo Comercial; 

2.2. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura relativo aos 

últimos elementos entregues, devendo referir o cumprimento do Plano de Pormenor de 

Santo Agostinho, acompanhado de documento válido comprovativo da sua inscrição na 

Ordem dos Arquitectos; 
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2.3. planta à escala 1/1000 elaborada sobre levantamento aerofotogramétrico actualizado, 

compatível com a última planta apresentada à escala 1/500 e com a totalidade da 

propriedade devidamente delimitada; 

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

(segurança contra incêndios) relativamente a: 

2.4.1. capítulo II - esclarecer quanto à qualificação dos materiais e dos elementos de 

construção; 

2.4.2. n.º 2 do artigo 28.º - parede guarda fogo na cobertura do lado nascente; 

2.4.3. artigo 35.º - ventilação permanente dos caminhos de evacuação (caixa de 

escadas) devendo indicar no alçado e plantas as entradas e saídas de ar; 

2.4.4. artigos 22.º e 47.º - disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto 

à via pública; 

2.5. garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente 

à segurança contra incêndios nos espaços de estacionamento na cave, nomeadamente 

no que se refere a: 

2.5.1. capítulo IV, artigos 16.º a 20. º - controlo de fumo nas escadas e câmaras corta 

fogo, controlo de poluição de ar nas câmaras corta fogo, saída para o exterior do parque e 

sinalização de segurança; 

2.5.2. capítulo V - iluminação eléctrica; 

2.5.3. capítulos VII e VIII - controlo da poluição de ar e fumo nos pisos, devendo indicar 

nos alçados a localização das entradas e saídas de ar; 

2.5.4. artigo 47.º - câmara retentora nas caves de estacionamento; 

2.6. projectos de especialidade, incluindo: 

2.6.1. projecto de segurança contra incêndios relativamente aos espaços comercias, 

face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujo 

conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 81); 

2.6.2.  projecto de drenagem de águas pluviais, devendo prever a construção de colector 

para drenagem das referidas águas até um meio receptor adequado, com indicação da 

respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo com o 

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

3.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 108.º e seguintes do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente às condutas de evacuação de 

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

4.º assegurar a acessibilidade aos edifícios confinantes dos lados Norte e Nascente pelo 

tardoz do edifício em causa; 

5.º prever a cedência ao domínio público do espaço exterior ao edifício abrangido pela área 

de intervenção do Programa Polis, excluindo a área de acesso às edificações confinantes 

dos lados Norte e Nascente, de acordo com os elementos gráficos constantes da folha 221, 

cuja cópia deverá ser remetida ao requerente; 

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

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

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

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 
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desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia apresentada não 

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

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada tendo em conta as 

áreas a ceder ao domínio público e com o ónus de servidão de passagem para os 

edifícios confinantes; 

7.2. efectuar a reposição de infra-estruturas no espaço público que eventualmente venham a 

ser danificadas durante a execução da obra. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 153) e Ministério da Defesa Nacional – 

Força Aérea (folha 150). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º  313/04 - Manuel Curado da Silva Azinheiro 
DLB N.º 0482/07 | De MANUEL CURADO DA SILVA AZINHEIRO, residente na Rua dos 

Curados, n.º 10, na localidade de Fonte Cova, freguesia de Monte Redondo, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração do edifício situado na Rua Coronel 

José Pereira Pascoal, n.º 11, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

com mudança de uso para estabelecimento de restauração (churrasqueira/take away). 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/03, constante do respectivo 

processo (folha 140), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujas cópias deverão ser remetidas ao 

requerente (folhas 138 e 105); 

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

2.1. alçados com indicação dos acabamentos, devendo ainda garantir o correcto 

enquadramento da conduta de exaustão na respectiva fachada, em termos de material e 

cor; 

2.2. projectos de especialidades; 

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

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 

 Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela 

EP – Estradas de Portugal, E.P.E. e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (folhas 129 e 133 a 135). 

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

do presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1161/04 - Amorim Agostinho Alves 
Fernandes (e Outros) 
DLB N.º 0483/07 | De AMORIM AGOSTINHO ALVES FERNANDES (e outros), residente na 

Rua dos Carvalhos, n.º 146, na localidade de Talos, freguesia de Colmeias, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva e muros de 

vedação na Travessa das Estafetas, na localidade de Marinheiros, 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 2007/04/03, constante do respectivo 

processo (folhas 128 e 129), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. elementos gráficos rectificados por forma a prever o cumprimento das indicações 

fornecidas pelo Departamento de Obras Municipais relativamente aos estacionamentos, 

passeios e alargamento da via, conforme representado na planta de implantação 

constante da folha 17, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente; 

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

relativamente à delimitação da propriedade junto à Rua 20 de Junho; 

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

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

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

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

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

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

2.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.»; 

3.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos seguintes diplomas legais: 

3.1. Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (artigos 22.º e 47.º) - disponibilidade de água e 

meios de extinção de incêndios junto à via; 

3.2. Regulamento Geral de Edificações Urbanas (artigos 110.º e 112.º) - independência e 

secção de condutas de evacuação de gases e fumo; 

4.º as rampas de acesso às garagens não poderão interferir com o passeio exterior; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

5.1. ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio, estacionamento, gare para 

contentor de resíduos sólidos e alargamento da via e apresentar certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada em relação ao mesmo; 
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5.2. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e alargamento da via, 

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

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

durante a obra, devendo os referidos trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

 Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 114). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 569/05 - Maria da Nazaré Figueiredo da Cruz 
Gomes 
DLB N.º 0484/07 | De MARIA DA NAZARÉ FIGUEIREDO DA CRUZ GOMES, residente na 

Rua Bartolomeu Dias, n.º 1, 3.º esquerdo, Damaia, concelho da Amadora, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração do edifício de habitação unifamiliar 

situado na Rua Engenheiro José Frederic Ulrich, n.º 33, Bairro das Almuinhas, freguesia de 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/04/03, 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 índice de construção é ultrapassado, contrariando o disposto no artigo 47.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, dado que o projecto de arquitectura prevê o 

levantamento da cobertura, criando um pé direito excessivo no piso do sótão, o que origina 

que a respectiva área seja contabilizada para efeitos de cálculo do referido índice; 

2.º não prevê parede corta-fogo na cobertura, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 

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

   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 2007/04/03, 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1239/05 - José Joaquim Lopes 
DLB N.º 0485/07 | De JOSÉ JOAQUIM LOPES, residente na Rua da Arieira, na localidade e 

freguesia de Monte Real, referente à exposição apresentada em fase de audiência prévia do 

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

projecto de arquitectura para legalização de obras de ampliação do edifício de habitação 
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unifamiliar situado no local acima referido, com adaptação do mesmo a edifício de habitação 

colectiva (dois fogos). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os argumentos aduzidos 

não permitem alterar a totalidade dos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2006/08/17 e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/04 (folha 84), deliberou por 
unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao 

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

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

motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2006/08/17, transmitidos através 

do ofício n.º 8821, datado de 2006/08/25, nomeadamente no que se refere ao indicado no 

ponto 1 (falta de enquadramento da pretensão nos artigos 9.º e 12.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal – Reserva Agrícola e Perímetro de Rega). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 293/06 – HENRUINVEST, Construções, Lda 
DLB N.º 0486/07 | De HENRUINVEST, CONSTRUÇÕES, LDA, com sede social na Rua da 

Aboleira, n.º 24, na localidade de Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação colectiva e muros de 

vedação em Covinhas, 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 2007/04/03, constante do respectivo 

processo (folha 127), 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 o espaço destinado a alargamento do arruamento, passeio e 

estacionamento, de acordo com a planta de implantação apresentada em 2006/08/18 (folha 

72); 

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

2.1. projectos de especialidades; 

2.2. alçados laterais esquerdo e direito corrigidos tendo em conta o cumprimento do Código 

Civil nos terraços localizados a menos de 1,50 m da extrema; 

2.3. termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto de arquitectura, face aos 

últimos elementos entregues (2006/08/18). 

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

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, face ao indicado no 

ponto 1 (cedências); 

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

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

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

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

devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras 

Municipais. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 125). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 586/06 – CREINVEST, Investimentos 
Imobiliários, S.A. 
DLB N.º 0487/07 | De CREINVEST, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede 

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

dos Olivais, concelho de Lisboa, referente ao aditamento apresentado ao projecto de 

arquitectura aprovado em reunião de 2006/06/16 para construção de edifício misto 

(habitação, comércio e serviços) na Av. Adelino Amaro da Costa, Arrabalde da Ponte, 

Parcela A, freguesia de Marrazes, numa zona abrangida pelos Estudos do Plano de 

Pormenor de Arrabalde da Ponte. 

As alterações ao projecto resumem-se à restruturação do edifício ao nível da 

compartimentação interior e consequentemente ajuste dos vãos em termos exteriores, 

encontrando-se tais alterações compatíveis com os Estudos do Plano de Pormenor. 

Analisado o pedido sob o ponto de visto urbanístico, e tendo em conta o previsto no 

Regulamento do Plano Director Municipal e 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, não se vê inconveniente na 

aprovação do projecto. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/03/07, constante do respectivo 

processo (folha 736), e face ao disposto no Regulamento do Plano Director Municipal e no 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. documento comprovativo da desafectação do terreno do perímetro de rega; 

1.2. certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada prevendo: 

1.2.1. ónus de servidão de vistas sobre a parcela sobrante do destaque; 

CMLeiria/ Acta n.º 9, de 2007.04.12 
 
 



470 (15) 
 

1.2.2. ónus de servidão de passagem e manutenção do espaço no logradouro do lado 

Norte; 

1.2.3. cedência ao domínio público da área destinada a arruamento, estacionamento e 

passeio no lado Sul; 

1.3. estudo de comportamento térmico elaborado de acordo com o disposto nos Decretos-Lei 

n.ºs 79/06 e 80/06, ambos de 4 de Abril (Regulamentos dos sistemas energéticos de 

climatização em edifícios e respectivas características de comportamento térmico); 

1.4. termo de responsabilidade do autor do projecto eléctrico elaborado de acordo com o 

Anexo I, da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

1.5. documentos comprovativos das inscrições em Associação de Natureza Profissional dos 

autores dos projectos de instalações telefónicas e telecomunicações e de elevadores; 

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

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

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

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

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

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 926/ 06 - Rui Casal Sousa Fonseca 
DLB N.º 0488/07 | De RUI CASAL SOUSA FONSECA, residente na Rua das Flores, n.º 125, 

na localidade e freguesia de Marrazes, referente ao aditamento apresentado em fase de 

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

indeferimento do projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar 

na Rua da Esperança, na localidade de Valverde, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

A nova solução compreende ainda a construção de um telheiro e muros de vedação. 

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

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

reunião de 2006/12/07 e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/03/30, constante do respectivo processo (folha 85), face 

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

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

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

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio e alargamento 

do arruamento, devendo para o efeito medir-se 5,00 m ao eixo da via, sendo que o passeio 

deverá possuir 1,60 m de largura junto ao muro, destinando-se a restante área ao 

alargamento da rua; 

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

2.1. elementos rectificados relativamente ao indicado no ponto n.º 1; 
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2.2. projecto de arquitectura reformulado relativamente ao quarto interior (27,55 m2) no piso 

do rés do chão, não podendo este espaço destinar-se a compartimento habitacional, 

face ao disposto no artigo 73.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

2.3. corte I-I compatível com o indicado em planta; 

2.4. elementos gráficos rectificados por forma a diminuir a altura do anexo, devendo a cota 

de soleira aproximar-se do perfil natural do terreno; 

2.5. alçados da totalidade dos muros de vedação com indicação dos acabamentos. Refere-

se que a altura dos muros confinantes com a via não deverá exceder 1,50 m, nem os 

laterais exceder 2,00 m, medidos pelo lado da propriedade confinante; 

2.6. memória descritiva com indicação das medidas de segurança contra incêndios, incluindo 

a caracterização da totalidade dos materiais, de acordo com o estabelecido no Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

2.7. projectos de especialidades; 

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 cumprir com as disposições presentes no Código Civil; 

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

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

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

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

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

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

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

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

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

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

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais; 

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

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

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1275/06 - LOPES & BRÁZ, Indústria de 
Construção Civil, Compra e Venda de Imóveis, Lda (e Outra) 
DLB N.º 0489/07 | De LOPES & BRÁZ, INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA (e outra), com sede social na Rua do Cerro, n.º 251, na 

localidade de Serra do Porto de Urso, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar na Travessa da Fontaínha, 

na localidade e freguesia de Monte Real. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/03, constante do respectivo 
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processo (folha 94), 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 o terreno indicado na planta de implantação como espaço a 

executar em calçada portuguesa, destinado ao alargamento do caminho público; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

4.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o espaço a ceder ao domínio 

público; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

5.1. efectuar a pavimentação do espaço a ceder ao domínio público e proceder à reposição 

das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra, 

devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais; 

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

ceder ao domínio público. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 92). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 1/06 - CASA MOR, 
Compra e Venda de Imóveis, Lda 
DLB N.º 0490/07 | De CASA MOR, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA, com sede social 

na Rua Castilho, n.º 59, 6.º direito, freguesia de S. Mamede, Lisboa, referente ao pedido de 

aprovação do projecto para instalação (legalização) de um reservatório superficial de GPL 

(2,5 m3), na Rua da Estrada Romana, Arneiros, na localidade de Pedrome, freguesia de 

Santa Catarina da Serra. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/04/03 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 91 e 92), e face ao 

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

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

€1.000.000,00, e do responsável técnico pela execução da instalação, no valor mínimo de 
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€250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º da Portaria n.º 

1188/03, de 10 de Outubro; 

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

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

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

disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 

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

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

normas legais e regulamentares em vigor; 

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

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

Novembro; 

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

entidades intervenientes no processo. 

 Mais deliberou remeter à requerente um exemplar autenticado do projecto aprovado 

bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas (folhas 52 e 56). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de participação n.º 21/06 – CEDILE, Centro de Diagnóstico 
por Imagem de Leiria, Lda 
DLB N.º 0491/07 | De CEDILE, CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE LEIRIA, 

LDA, com sede social na Travessa Américo Cortez Pinto, n.º 4, 1.º B, freguesia de Leiria, 

referente à vistoria ao edifício situado na confluência das Ruas de Alcobaça, Gomes Freire e 

Largo Cândido dos Reis, da referida freguesia, para verificação das condições de 

salubridade, solidez ou segurança contra riscos de incêndio. 

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

efectuada em 2007/01/31, constante do respectivo processo (folha 5), 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 Presidente em 2006/02/10, o qual ordenou a 

realização da vistoria ao edifício acima referido; 

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

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

Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para no 

prazo de trinta dias adoptar as medidas referenciadas no auto de vistoria n.º 63/07, cujo teor 

lhe deverá ser transmitido; 

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

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

tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de vistoria 
1.4.1. Processo de vistoria n.º 34/04 - Perpétua dos Anjos da Silva Leal 
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DLB N.º 0492/07 | De PERPÉTUA DOS ANJOS DA SILVA LEAL, referente ao pedido 

apresentado pela Dr.ª Lúcia Lima Mendes, na qualidade de mandatária de herdeiros de 

Maria Teresa Oliveira França, com endereço postal na Rua Padre Estêvão Cabral, n.º 79, 

4.º, SI 415, Coimbra, a solicitar a realização de vistoria à moradia situada na Rua Duarte 

Pacheco, n.º 6, na localidade e freguesia de Monte Real, na sequência das obras efectuadas 

para efeitos de beneficiação da referida edificação, conforme lhe havia sido imposto por 

deliberação tomada em reunião de 2006/03/09. 

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

efectuada em 2007/02/28, constante do respectivo processo (folha 58), 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 Presidente em 2007/02/13, o qual ordenou a 

realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar os proprietários do imóvel, representados pela mandatária Dr.ª Lúcia Lima 

Mendes, nos termos do previsto no artigo 1074.º do Código Civil e do artigo 2.º do Decreto-

Lei n.º 157/06, de 8 de Agosto, para no prazo de quarenta e cinco dias proceder à realização 

das obras necessárias à reparação das deficiências constantes no auto de vistoria n.º 53/07, 

cujo teor lhe deverá ser transmitido; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, 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 descritas poderão colocar em causa as condições de 

salubridade e segurança do edifício. 

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

 
1.4.2. Processo de vistoria n.º 7/07 - Autoridade de Saúde de Leiria 
DLB N.º 0493/07 | De AUTORIDADE DE SAÚDE DE LEIRIA, com endereço postal na Rua 

Egas Moniz, n.º 5, freguesia de Leiria, referente à vistoria ao primeiro esquerdo do edifício 

situado Rua da Esperança, n.º 8, na localidade de São Romão, freguesia de Pousos, para 

efeitos de verificação das condições de salubridade, solidez ou segurança contra incêndios, 

na sequência do incêndio que deflagrou na referida fracção. 

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

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

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

Setembro, o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2007/03/05, o qual ordenou a 

realização da vistoria à fracção acima referida; 

2.º notificar o proprietário da fracção em causa, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 89.º 

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

177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, para no prazo de quinze dias proceder à correcção das deficiências apontadas no 

auto de vistoria n.º 71/07, cujo teor lhe deverá ser transmitido; 
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3.º dispensar a audiência prévia do interessado, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

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

tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.3. Processo de vistoria n.º 32/06 – Francisco Maria Rega 
DLB N.º 0494/07 | De FRANCISCA MARIA REGA, residente na Rua 25 de Abril, n.º 105 A, 

na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente à vistoria para 

efeitos de verificação das condições de salubridade, solidez, ou segurança contra riscos de 

incêndio do edifício de habitação situado no local acima referido. 

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

efectuada em 2006/11/29, constante do respectivo processo (folha 16), 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 Presidente em 2006/11/14, o qual ordenou a 

realização da vistoria ao edifício acima referido; 

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

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

dias proceder à execução das obras de conservação (reparação e limpeza) de modo a 

corrigir as deficiências apontadas no auto de vistoria n.º 64/07, cujo teor lhe deverá ser 

transmitido; 

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

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

tomada. 

 Mais deliberou que sejam transmitidos ao inquilino os procedimentos adoptados 

pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Março de 2007. 
DLB N.º 0495/07 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Março: 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 76 
Processos Fiscalizados 394 
Mandados de Notificação 12 
Embargos 9 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 46 
Obras em desacordo com a licença 16 
Outras transgressões 23 
 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 27 
Processos de contra-ordenação 10 
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Autos de Notícia 0 
Informações 2 

Secção de Fiscalização 
 

  A Câmara tomou conhecimento. 

N.º de 
embargo 

Data Nome do 
Proprietário 

Local Tipo de obra Razões do 
embargo 

Processo 

1691 06/03/07 Manuel do 
Rosário Gaspar 
Caixeiro 

Sta. 
Eufémia 

Construção de 
armazém e muros 
de vedação. 

Sem a respectiva 
licença 

Não 
existe 

1675 06/03/07 Colimpus, Lda. Leiria Construção de 
bloco 
habitacional. 

Sem a respectiva 
licença 

1140/05 

1684 08/03/07 Álvaro José 
Almeida Lopes 

Monte 
Redondo 

Construção de 
muros de vedação 
e anexo. 

Sem a respectiva 
licença 

Não 
existe 

1692 09/03/07 Carina Cândido 
Pereira Neto 

Amor Construção de 
moradia e muros 
de vedação. 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

1083/04 

1685 20/03/07 José Ferreira da 
Horta 

Milagres Construção de 
garagem e muros 
de vedação 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

903/05 

1686 27/03/07 Fernando 
Pedrosa de Matos 

Carvide Construção de 
moradia e muros 
de vedação 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

233/03 

1687 28/03/07 Rosa Maria 
Pereira de Barros 

Colmeias Alteração e 
ampliação de 
moradia 

Sem a respectiva 
licença 

1685/76 

1676 30/03/07 Monterg – 
Construções, S.A. 

Leiria Construção de 
edifício comercial 

Em desacordo 
com o projecto 
aprovado. 

20/06 

1688 30/03/07 Jorge Miguel 
Ferreira Gomes 

Milagres Alteração e 
ampliação de 
moradia 

Sem a respectiva 
licença 

Não 
existe 

 
 

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  

 
Corte de trânsito devido à passagem da Via Sacra. Ratificação de despacho (ENT. 
8350/07) 
DLB N.º 0496/07 | Presente o requerimento da Paróquia da Sé de Leiria, solicitando 

autorização para proceder ao corte de trânsito em várias Ruas, nomeadamente Rua de 

Alcobaça, Avenida Combatentes da Grande Guerra, Largo de Santana, Rua Correia Mateus, 

Rua João de Deus, Largo Marechal Gomes da Costa, Rua da Graça, Praça Rodrigues Lobo, 

Rua D. Dinis, Largo Paio Guterres, Largo das Forças Armadas, Rua Almeida Garrett, Largo 

Cónego Maia, Rua D. Sancho, Largo da Sé e Adro da Sé, freguesia de Leiria, para a 

realização da Via Sacra, no dia 6 de Abril.  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade ratificar o despacho 

da Senhora Presidente de 3 de Abril de 2007 quanto à autorização às alterações ao trânsito. 
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 Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Março de 2007 
DLB N.º 0497/07 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

 ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 

Instauração de novos PEF’s  
57 

 
1,78% 

 
€ 3.263,40 

 
53% 

Mercados 43  -17,30% € 1.862,16 -5,08% 
Ocupação da via pública             7 75% € 229,96 34,73% 

Diversos 5 - € 951,86 - 

Publicidade 2 - € 219,42 - 

Tramitação de PEF’s 71 123,8% - -  

Citação de executados 71 14,51% -  - 

PEF’s pendentes 1206 -1,39% € 38.762,43 1,24% 

SMAS 808 -3% € 20.024,18 -19,06% 
Mercados 315 -0,31% € 9.821,35 -0,62% 
Ocupação da via pública 54 1,88% € 1.325,40 8,27% 
Publicidade 21 5% € 2.570,38 8,41% 
Metrologia 2 0% € 33,51 0% 
Diversos 6 500% € 987,61 2.847% 

PEF’s extintos por 
pagamento 

 
67 

 
88,69% 

 
€ 3.637,68  

 
88,69% 

Penhora de Vencimento 1 - € 234,97 
 - 

 A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.1.2. Tramitação de processos de responsabilidade civil extracontratual do Município 
de Leiria durante o mês de Março de 2007 
DLB N.º 0498/07 | Presente o quadro referente à tramitação de processos de 

responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria durante o pretérito mês de 

Março para conhecimento da Câmara Municipal: 

NOVOS PEDIDOS 3 

VALOR TOTAL DAS 
INDEMNIZAÇÕES PEDIDAS 

€621,88 

DE INFORMAÇÃO 
TÉCNICA 

DE ANÁLISE 
JURÍDICA 

EM AUDIÊNCIA DOS 
INTERESSADOS 

PARA 
PAGAMENTO 

D
O

M
 

D
VE

VO
A

 

O
ut

ro
s 

 

 

 

 

PROCESSOS PENDENTES 

7 2 3 

7 1 1 
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PROCESSOS CONCLUÍDOS 5 

VALOR TOTAL DAS 
INDEMNIZAÇÕES ATRIBUÍDAS 

€1.655,77 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.1.3. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria: 
3.1.3.1. Requerente: Joaquim Neto Cordeiro 
DLB N.º 0499/07 | Presente o requerimento com a entrada n.º 30.198, de 2006.12.06, de 

Joaquim Neto Cordeiro, residente no Bairro C.M.P., n.º 78, Maceira-Lis, 2405.019 Maceira 

LRA, em que requer ao município o pagamento de indemnização, no valor de €301,13, por 

prejuízos causados no seu veículo automóvel, com matrícula 81-40-QT, em virtude de 

embate em buracos não sinalizados e cobertos de água, existentes no pavimento da E.N. 

356, no lugar de Maceirinha, Maceira, no sentido Batalha-Maceira, ocorrido em 2006.11.25, 

pelas 11h15m. 

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

Administrativa a informação n.º 13.CDIA/07, de 29 de Março, que se anexa à presente acta e 

que dela faz parte integrante, cujo teor se dá aqui por inteiramente reproduzido (ANEXO A) ⎯ 

sobre a qual recaiu o despacho « Concordo com a informação da Chefe da Divisão 

Administrativa. Agende-se o processo para a reunião de Câmara.» do Senhor Director de 

Departamento, de 2007.04.12 ⎯ a qual conclui pela proposta de indeferimento da pretensão 

do requerente. 

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

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

sua intenção indeferir o pedido deduzido e notificar o requerente, nos termos do disposto nos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e 

querendo, se pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda 

das horas e local onde o processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.3.2. Requerente: Bruno Rosa Romeu Valinho 
DLB N.º 0500/07 | Presente o requerimento com a entrada n.º 29.826, de 2006.11.30, de 

Bruno Romeu Rosa Valinho, residente no Cimo da Rua, 3240.208 Ansião, em que requer ao 

município o pagamento de indemnização, no valor de €746,09, por prejuízos causados no 

seu veículo automóvel, com matrícula 24-AJ-05, em virtude de embate num buraco não 

sinalizado existente no pavimento da Rua Senhora de Fátima, no lugar de Barracão, 

Colmeias, ocorrido em 2006.10.18, pelas 21h30m. 

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

Administrativa a informação n.º 12.CDIA/07, de 29 de Março, que se anexa à presente acta e 

que dela faz parte integrante, cujo teor se dá aqui por inteiramente reproduzido (ANEXO B) ⎯ 

sobre a qual recaiu o despacho «Concordo. Agende-se para a reunião de câmara.» do 

Senhor Director de Departamento, de 2007.04.12 ⎯ a qual conclui pela proposta de 

indeferimento da pretensão do requerente. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a citada informação n.º 

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

sua intenção indeferir o pedido deduzido e notificar o requerente, nos termos do disposto nos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e 

querendo, se pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda 

das horas e local onde o processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.4. Isenção de taxa de pagamento de fotocópias 
DLB N.º 0501/07 | Retirado 

 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0502/07 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 29 de Março a 11 de Abril de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 2579, 2626, 2630 a 2633, 2636, 2646, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs: 172 a 176, 178 a 181, 183 a 220 e às Ordens de Pagamento de Facturas 

n.ºs: 642, 1137, 1612, 1636, 1640, 1742, 1937, 2010, 2015, 2021, 2026, 2195, 2199, 2248, 

2253 2255, 2257, 2266, 2340, 2418, 2428, 2450 a 2457, 2460 a 2477, 2480 a 2482, 2487 a 

2491, 2496, 2508 a 2515, 2534, 2536 a 2540, 2550 a 2553, 2562 a 2570, 2580 a 2585, 2588 

a 2591, 2594, 2595, 2599 a 2603, 2606, 2611, 2613, 2614, 2617, 2618, 2627 a 2629, 2634, 

2635, 2645, 2692 no valor total de €1.320.065,39. 

 
3.2.2. Aprovação da prestação de contas do Município de Leiria do ano de 2006 
DLB N.º 0503/07 | Presentes os documentos de prestação de contas do ano de 2006, que 

apresentam os seguintes resultados: 

1. Execução orçamental 

1.1. Receitas correntes de €44.517.754,13 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e 

dezassete mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e treze cêntimos), Receitas de 

capital de €11.548.139,18 (onze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e trinta 

e nove euros e dezoito cêntimos) e Outras receitas de €1.496,17 (mil quatrocentos e 

noventa e seis euros e dezassete cêntimos), perfazendo a Receita total de 

€56.067.389,48 (cinquenta e seis milhões, sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e 

nove euros e quarenta e oito cêntimos). 

1.2.Despesas correntes de €37.997.590,39 (trinta e sete milhões, novecentos e noventa e 

sete mil, quinhentos e noventa euros e trinta e nove cêntimos), Despesas de capital 

€18.957.579,39 (dezoito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e 

setenta e nove euros e trinta e nove cêntimos), perfazendo a Despesa total de 

€56.955.169,78 (cinquenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e 

sessenta e nove euros e setenta e oito cêntimos). 
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1.3. Saldo inicial de €2.400.015,45 (dois milhões, quatrocentos mil, quinze euros e quarenta 

e cinco cêntimos ) e Saldo final de €1.512.225,15 (um milhão, quinhentos e doze mil, 

duzentos e vinte e cinco euros e quinze cêntimos). 

2. Operações de tesouraria 

2.1 Receitas de €2.813.216,19 (dois milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e dezasseis 

euros e  dezanove cêntimos) e Despesas de €2.884.766,82 (dois milhões, oitocentos e 

oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos). 

2.2 Saldo inicial de €796.803,86 (setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e três euros e 

oitenta e seis cêntimos) e Saldo final de €725.253,23 (setecentos e vinte e cinco mil, 

duzentos e cinquenta e três euros e vinte e três cêntimos). 

3. Plano Plurianual de Investimentos 

Execução no ano de €36.773.390,54 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e três mil, 

trezentos e noventa euros e cinquenta e quatro cêntimos). 

4. Demonstrações Financeiras 

Activo liquido de €143.110.934,51 (cento e quarenta e três milhões, cento e dez mil, 

novecentos e trinta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos), Fundos próprios de 

€36.109.305,97 (trinta e seis milhões, cento e nove mil, trezentos e cinco euros e noventa e 

sete euros) e Passivo de €107.001.628,54 (cento e sete milhões,  mil seiscentos e vinte oito 

euros e cinquenta e quatro cêntimos). 

Resultado Líquido do Exercício de €9.896.027,44 (nove milhões, oitocentos e noventa e seis 

mil, vinte e sete euros e quarenta e quatro cêntimos).      
 

Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Dr. Raul Castro, Eng.º 

Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dra. Carla Sebastião, apresentaram uma declaração 

de voto que se transcreve na íntegra: 
«Como exemplo do que já aqui foi denunciado nesta Autarquia, a constatação mais uma vez 

do irrealismo dos orçamentos, que ano após ano, aqui são apresentados. 

Citando o próprio relatório “as receitas ficaram 56% (€70 588 255, 52) aquém da previsão 

orçamental inicial”(!?!) 

Começa a ser uma falácia a argumentação utilizada para justificar os desvios de 

receita orçamental verificados, ou são a não antecipação de receitas de energia, ou a não 

concessão do topo norte do Estádio ou a não a venda de terrenos, enfim, argumentos mais 

que “cansados”. 
No fundo continuamos a ter mais do mesmo! 

Quando esta Autarquia já utiliza as taxas de construção mais elevadas, as taxas de IMI e de 

Derrama no máximo, como entender este tipo de gestão? 

Ou a solução é continuar a “massacrar “ os Leirienses? 

Comparando com o exercício de 2005, vejamos alguns indicadores: 

• As despesas correntes aumentaram em mais um milhão de euros ao invés das despesas 

com investimentos, que diminuíram 3,5 milhões de euros; 

• No mesmo sentido o desvio em mais de 40 milhões de euros no montante previsto para 

investimento, revelador das constantes mentiras, que têm constituído os orçamentos dos últimos anos, 

com a agravante de continuar-se a agravar a situação dos munícipes; 

• O prazo médio de pagamento agravou-se, passando a ser de 267 dias; 
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• A dívida a terceiros agravou-se em 22%; 

• A execução das Grandes Opções do Plano atingiu somente 38%; 

• Que critérios foram utilizados para a realização dos poucos investimentos, face ao 

constatava da proposta de Orçamento para 2006; 

• A grande bandeira da educação somente foi concretizada em 45% do previsto; 

• Na cultura o nível de realização foi de 55%; 

• No Desporto somente se realizou 23% do previsto; 

• Do previsto para as Juntas de Freguesia somente se realizou 70%; 

• O Passivo da Câmara Municipal de Leiria cresceu para €107 001 628,54 (!?!) 

Com tudo isto, os eleitos pelo Partido Socialista VOTAM CONTRA a aprovação do Relatório e 

Prestação de Contas do ano de 2006» 

A Senhora Presidente mencionou que este ano e no caso de 2005 para 2006, os 

impostos directos apresentaram uma significativa descida de cerca de €2.000.000,00, tendo 

ainda referido os seguintes factos: 

⎯ o IMI/ contribuição autárquica subiu cerca de €1.000.000,00; 

⎯ o IMT/ SISA desceu cerca de €3.000.000,00; 

⎯ a derrama desceu qualquer coisa; 

⎯ o imposto de selo subiu ligeiramente; 

⎯ o valor das restituições aumentou significativamente. 

Realçou também que as despesas com o pessoal registaram um aumento de 2%, 

insignificativo, explicado pelos aumentos salariais. As receitas próprias, apesar de tudo, 

representaram 64% da receita total mas, em seu entender, o comportamento dos impostos 

directos era deveras preocupante. 

Esclareceu que o desvio da receita se deveu à não concretização da venda do Topo 

Norte, do processo da antecipação de receitas e à não efectivação da venda de terrenos. 

A Senhora Presidente explicou que a diminuição das receitas correntes se revestia 

de dificuldade, não sendo possível diminui-las  em 2, 3 ou 4 anos, ao mesmo tempo que, no 

nosso caso, existia uma tendência natural e inversa em aumentá-las. Tal justificava-se, 

disse, porque havia um conjunto de equipamentos que foram feitos com fundos 

comunitários, com candidaturas e para entrarem em funcionamento era necessário aumentar 

as despesas correntes. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro referiu que a receita da antecipação das 

rendas da energia era uma receita extraordinária, que não decorria da actividade normal da 

autarquia, pelo que achava necessário trabalhar naquilo que se designava por «orçamento 

zero». Mais disse que o Município devia apostar, mesmo que em associação com os 

proprietários, na concepção de 3 ou 4 parques industriais que iriam gerar mais-valias, 

porque, na prática, existiam empresários que deixaram de investir em Leiria para investirem 

em Pombal, Marinha Grande e até em Porto de Mós, desconhecendo, até ao momento, os 

números e as razões pelas quais os levaram a investir noutros locais, dados esses que 

tentará obter, afirmou ainda. 

A Senhora Presidente replicou que esses dados não seriam significativos porque o 

número de licenciamentos industriais no concelho de Leiria continuava a ser o maior da 

região centro. 
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A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicitou, de seguida, que o 

concurso das infra-estruturas para o Parque Industrial de Monte Redondo fora lançado, que 

as propostas já estavam em análise e que, para além disso, estão a ser estudados outros 

locais que no actual PDM têm uso industrial, uma vez que a revisão do Plano propõe 

espaços desta natureza em várias freguesias, mas que não estando ainda aprovado, apenas 

podemos considerar o Plano eficaz, que é o PDM em vigor. 

Informou também da realização de uma reunião do Conselho de Administração da 

Gestinleiria agendada para Abril, para a qual será convidado o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia da Maceira no sentido de conhecer e analisar o modelo estudado pela Junta 

de Freguesia e avaliar da possível participação da Gestinleiria neste projecto, uma vez que a 

nossa prioridade a seguir ao parque de Monte Redondo é a Freguesia da Maceira.  

*** 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins começou a sua intervenção dizendo que 

tinha ficado com a ideia que, aquando da apresentação do relatório de 2005, e apresentaram 

rectificações relativas a anos anteriores, se tinha dito que relativamente às rectificações de 

2002, 2003 e 2004 existia um período de tempo em que não estavam de acordo com o 

POCAL mas que as Contas de 2005 já estariam. Ficou, por isso, admirado quando recebeu 

um ofício do Tribunal de Contas para se pronunciar sobre incorrecções e problemas 

relacionados com o relatório com ameaça de multa pecuniária. 

Mais disse que, relativamente ao relatório propriamente dito, surgia com uma 

percentagem ridícula de 38,4% em relação ao cumprimento da Execução das Grandes 

Opções do Plano, e que na execução do PPI só tinham cumprido em 30,4 %, o que não 

estranhava, uma vez que já era esperado que não conseguissem cumprir o plano irreal que 

a maioria tinha proposto. 

Mais constatou que as dívidas a terceiros aumentaram 22%, que aumentou o prazo 

médio de pagamentos para 267 dias, nas transferências para as freguesias houve uma 

quebra de 30%, o que era um retrocesso em relação à prática anterior, e que se tinha 

verificado um grande aumento das indemnizações compensatórias à Leirisport, que 

ultrapassaram o dobro do ano anterior (120 %). 

Disse ainda que certas rubricas ficaram aquém do previsto, nomeadamente as 

relacionadas com a Educação, a Cultura e o Desporto, existindo ainda um conjunto de 

situações que lhe deixava algumas reservas.  

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins continuou dizendo que a forma errada 

como se encaravam as zonas industriais era histórica, relatando um episódio que lhe 

sucedera no decurso do primeiro mandato do Eng.º Lemos Proença. Veio, nessa altura, à 

Câmara pedir para avançarem com parques industriais porque estava a ser pressionado, 

pela função que desempenhava, por Ourém, Pombal e Marinha Grande e que lhe 

responderam que Leiria não precisava porque já tinham muitas indústrias. Ora, poderiam 

aparecer mais ainda caso tivessem condições para tal. Por esse motivo, dever-se-ia 

começar com outros parques muito antes de serem precisos, uma vez que isso demorava 

algum tempo. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que no imediato a aposta do 

Conselho de Administração da Gestinleiria e dos seus accionistas, sem deixar de lado a 
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procura e estudo de novas possibilidades, era concentrarem-se no parque industrial de 

Monte Redondo, para que as infra-estruturas arranquem no terreno. 

O Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. Sérgio Silva, 
explicou que as contas de 2005 estavam elaboradas de acordo com a contabilidade 

patrimonial. O problema das contas de 2005 e também das de 2006 residia nomeadamente, 

na não constituição de provisões, no imobilizado em curso e nos bens que ainda não se 

conseguiram inventariar. A não constituição de provisões deveu-se, como explicou, de 

seguida, por um lado, ao facto de o Serviço de Execuções Fiscais ter começado a funcionar 

em 2005 e, nesse seguimento, ter sido anulada por prescrição uma parte significativa das 

receitas de cobrança duvidosa – pelo que não faria sentido constituir provisões sobre um 

volume enorme de receita de cobrança duvidosa sujeita depois a ser anulada – e, por outro 

lado, ao facto de os demais departamentos municipais não terem informado os serviços 

financeiros dos valores a serem considerados para situações de calamidades e/ou 

catástrofe. 

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

pela alínea e) do n.º2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria, com os votos contra 

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

Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar os documentos de prestação de 

contas de 2006 e remetê-los à Assembleia Municipal para apreciação e votação. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Pagamento de factura à firma Interecycling - Sociedade de Reciclagem, S.A. 
DLB N.º 0504/07 | Presente a factura da firma INTERECYCLING - SOCIEDADE DE 

RECICLAGEM, S.A., n.º 187/2006, datada de 2006/04/04, no valor de €403,55 relativa ao 

encaminhamento a destino final adequado de REEE’s – Resíduos de Equipamentos 

Eléctricos e Electrónicos resultantes da actividade dos serviços da Câmara Municipal de 

Leiria. (INT. 8875/2006) 

Atendendo ao facto de que a execução deste serviço foi efectuada sem que 

previamente tivessem sido cumpridos todos os requisitos inerentes à realização integral do 

processo de despesa e considerando que a referida factura se encontra por regularizar, 

tendo sido já objecto da proposta de cabimento n.º 1581/07, de 4 de Abril, solicita-se 

autorização para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, 

bem como ao seu pagamento, dado a mesma nunca ter figurado no mapa da dívida do ano 

transacto. 

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

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

deliberou por maioria, com os votos 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 187/2006, emitida pela firma Interecycling - Sociedade de Reciclagem, S.A., 

datada de 2006/04/04, no valor de €403,55 (quatrocentos e três euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal de 21%. 
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3.2.4. Pagamento de facturas à firma Alentexpo - Organização e Montagem de Feiras e 
Exposições, Lda 
DLB N.º 0505/07 | Presentes as facturas da firma ALENTEXPO - ORGANIZAÇÃO E 

MONTAGEM DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES, LDA, n.º 311/2005, de 2005/12/02, no valor de 

€968,00 e n.º 72/2006, de 2006/05/08, no valor de €423,50, relativas ao aluguer de duas 

tendas para os Projectos «Aldeia de Natal» e «Casa da Solidariedade» de 2005. 

Atendendo ao facto de que a execução destes serviços foi efectuada sem que 

previamente tivessem sido cumpridos todos os requisitos inerentes à realização integral do 

processo de despesa e considerando que as referidas facturas se encontram por regularizar, 

tendo sido já objecto da proposta de cabimento n.º 1580/07, de 4 de Abril, solicita-se 

autorização para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, 

bem como ao seu pagamento, dado as mesmas nunca terem figurado nos mapas da dívida 

dos anos transactos. 

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

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

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

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

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

facturas n.º 311/20051 e n.º 72/2006, emitidas pela firma Alentexpo - Organização e 

Montagem de Feiras e Exposições, Lda, respectivamente, de €968,00 (novecentos e 

sessenta e oito euros) e de €423,50 (quatrocentos e vinte e três euros e cinquenta 

cêntimos), ambas com IVA incluído à taxa legal de 21%. 

 

3.2.5. Pagamento de factura à firma Beato & Filhos, Lda 
DLB N.º 0506/07 | Presente a factura n.º 392, de 19 de Maio de 2006, da firma BEATO & 

FILHOS, LDA, no valor de €335,41 (trezentos e trinta e cinco euros e quarenta e um 

cêntimos), relativa à elaboração de uma coluna de pedra para a Avenida Bernardo Pimenta, 

em Leiria. 

Considerando que : 

a) devido à urgência da concretização do serviço, não foi efectuado o procedimento 

administrativo de requisição do serviço atempadamente; 

b) a realização do serviço foi confirmada e devidamente justificada pelo adjunto da Senhora 

Presidente, através da Informação Interna n.º 8277, de 2 de Agosto; 

c) a factura mencionada encontra-se por regularizar, dado que a mesma nunca figurou nos 

mapas de dívida de 2006. 

Solicita-se assim a autorização para proceder no presente ano económico ao seu 

lançamento contabilístico bem como ao seu pagamento, tendo sido já elaborada a proposta 

de cabimento n.º 1.574/07, de 4 de Abril. 

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

factura n.º 392, de 19 de Maio de 2006, emitida pela firma Beato & Filhos, Lda, no valor de 

€335,41 (trezentos e trinta e cinco euros  e quarenta e um cêntimos), com o IVA incluído. 
 

3.2.6. Pagamento de RO’s à ADSE 
DLB N.º 0507/07 | Presentes as listagens RO’s da ADSE, cujos números e montantes 

abaixo se discriminam, relativamente aos cuidados de saúde prestados aos funcionários 

e/ou respectivos agregados familiares inscritos através destes Serviços, as quais se 

encontravam pendentes na Divisão de Recursos Humanos, devido a 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, em virtude das mesmas não terem 

figurado no mapa da dívida dos anos transactos e considerando ainda que foi elaborada a 

proposta de cabimento  n.º 1575/07, de 4 de Abril. 

N.º da RO Data da RO Valor do documento 

1754420050730 2005-07-31 €16.318,78  

1123720050428 2005-04-29 €7.579,57 

2554620051128 2005-11-29 €9.645,58  

1976820050824 2005-08-25 €7.427,22  

1502720050629 2005-06-30 €7.061,38  

1310320050524 2005-05-25 €19.342,06  

759920050224 2005-02-24 €5.919,70  

550520050128 29-01-2005 €13.216,82  
 

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

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

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

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

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

RO’s acima indicadas. 

 
3.2.7. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 0508/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 11 de Abril de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €2.518.785,46, sendo de Operações 

Orçamentais €1.989.917,52 e de Operações de Tesouraria €528.867,94, que se encontra 

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

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
 Divisão  de  Comunicação,  Re lações  Públ icas  e  Cooperação 
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60.º Aniversário da fundação da cidade de Maringá 
DLB N.º 0509/07 | Com data de 21 de Novembro de 2006, foi recebido um ofício da 

Prefeitura da cidade de Maringá, em que o Prefeito, Sílvio Magalhães Barros, reiterava o 

convite formulado pessoalmente aquando da sua curta estada em Leiria no final daquele 

ano, para que uma delegação da cidade de Leiria, liderada pela Senhora Presidente, 

estivesse presente em Maringá para a comemoração do 60.º aniversário da sua fundação, 

em Maio de 2007, salientando o quanto seria honrosa a presença e participação de Leiria, 

compartilhando de uma festa de tanto significado e que encheria de júbilo e satisfação a 

comunidade maringaense, reforçando o estreitamento dos laços existentes entre os povos 

de Leiria e Maringá.  

No mesmo ofício, era igualmente solicitada a participação de Leiria no «Desfile 

Cívico» a levar a efeito no dia 6 de Maio, com a apresentação de trajes medievais. 

Analisado o convite, o mesmo obedeceu a que fosse definida uma estratégia no 

sentido de minimizar os encargos que uma deslocação a Maringá acarreta, pelo que foram 

encetadas diligências junto de diversas entidades susceptíveis de, eventualmente, prestarem 

apoio para o desenvolvimento de actividades em Maringá, dando a conhecer a Região de 

Leiria e a sua potencialidade, pelo que foram contactados o Instituto de Comércio Externo 

Português (ICEP), a sua delegação em São Paulo, o Consulado de Portugal em Curitiba, a 

Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Paraná, a Câmara do Comércio e Indústria 

Luso-Brasileira, a Direcção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos, a Direcção-Geral 

dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, adstritas ao Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. 

O programa apresentado para ser desenvolvido em Maringá recolheu elogios dos 

organismos contactados mas a sua maioria, por constrangimentos de ordem orçamental, 

declinou prestar apoio de ordem financeira, exceptuando a Direcção-Geral dos Assuntos 

Consulares e Comunidades Portuguesas, que solicitou informações sobre a composição da 

delegação leiriense e a previsão orçamental inerente à deslocação, para posterior análise e 

eventual atribuição de comparticipação financeira. Por outro lado, a delegação do ICEP de 

São Paulo disponibilizou-se para ajudar logisticamente naquilo que estiver ao seu alcance. 

Atendendo a que a Prefeitura de Maringá enviou, em 27 de Fevereiro, a 

«infogravura» de um pavilhão destinado a Leiria, para figurar na EXPOINGÁ, uma feira de 

grande notoriedade no Estado do Paraná e que abrange diversos sectores económicos, foi 

no mesmo dia contactada a NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria e a 

quem se enviaram as características do pavilhão disponibilizado, por forma a que, se assim 

fosse entendido, pudesse participar naquele certame. Mais tarde, em 27 de Março, a 

NERLEI informou não avançar para a exposição por impedimentos de vária ordem, sendo 

contactadas, posteriormente, outras instituições, como a ACILIS – Associação Comercial e 

Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós, IPL – Instituto Politécnico de Leiria e ISLA – 

Instituto Superior de Línguas e Administração, por forma a que aquele espaço pudesse ser 

ocupado, levando em linha de conta que a ACILIS estabeleceu, em 2005 e aquando da 

estada nesta cidade de uma delegação de Maringá e que integrava o Vice-Presidente da 

ACIM - Associação Comercial e Industrial de Maringá, um protocolo de cooperação, o IPL  e 

o ISLA por  estarem em vias de concretizarem protocolos de intercâmbio respectivamente 
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com a Universidade Estadual (pública) e com a Faculdade de Maringá (privada), como 

resultado, também, dos contactos estabelecidos aquando da presença em Leiria, da 

delegação de Maringá em 2005. 

Atendendo a que o Brasil não viveu a época medieval e face ao grande interesse 

manifestado pelo Prefeito de Maringá para a possibilidade de serem recriados alguns 

aspectos daquela era, foram encetadas diligências para a satisfação daquela pretensão, 

tendo-se obtido, através da DGIDC – Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular a cedência de alguns trajes medievais da nobreza, da burguesia, do clero e do 

povo, que, envergados por figurantes, participarão no «Desfile Cívico», que ocorrerá no dia 6 

de Maio, dia da cidade de Maringá. Estes trajes, a serem levantados naquela Direcção-

Geral, possivelmente, atendendo ao curto espaço de tempo que medeia entre a chegada da 

delegação e a realização do «Desfile Cívico» terão de ser despachados via DHL, para serem 

ajustados aos figurantes que os irão envergar, não podendo, nesta altura, ser feita uma 

estimativa dos encargos com o despacho, por se desconhecer o respectivo peso. Por outro 

lado, a fim de dar maior ênfase à recriação da época medieval em terras brasileiras, foram 

contactados os responsáveis pela apresentação dos jantares medievais na pousada do 

Castelo de Ourém, tendo-se conseguido, além da cedência de trajes, a encenação e 

apresentação do ritual de um jantar da época medieval, onde será servido o «Vinho 

Medieval» produzido pela Adega Cooperativa de Ourém, deslocando-se responsáveis 

daquela cooperativa, a expensas próprias, para levar a cabo esta iniciativa, cuja 

contrapartida, já acordada pela Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação 

(Sector de Cooperação Externa) com a Prefeitura de Maringá, será a da apresentação na 

EXPOINGÀ dos vinhos produzidos pela Adega Cooperativa de Ourém. 

Considerando a comemoração do 60.º aniversário da fundação da cidade de 

Maringá, geminada com Leiria desde 1982; 

Considerando o convite formulado e o interesse manifestado pela Prefeitura de 

Maringá na presença de uma delegação de Leiria nas festividades daquele evento, aliando-

se também o facto de já há onze anos se ter efectuado a ultima visita oficial de uma 

delegação de Leiria àquela cidade; 

Considerando o papel que a comunidade portuguesa ali radicada, em grande parte 

oriunda da região de Leiria e cuja inserção social e económica é deveras significativa na 

região maringaense e que tem desempenhado um papel preponderante para que a 

geminação entre as duas cidades seja cada vez mais profícua, levando-a, nos últimos anos, 

a desenvolver acções para uma regular aproximação entre as duas cidades; 

Considerando que se encontram em curso diligências para serem formalizados 

protocolos entre estabelecimentos de ensino superior de Leiria e de Maringá; 

Considerando ainda que foram encetadas diligências para o desenvolvimento de 

acções de cooperação e intercâmbio entre a ACIM e a ACILIS, o MERCOSUL e a NERLEI, 

sendo expectável, já como resultado destas acções, a presença em Outubro do ano em 

curso, de industriais do sector de metalurgia na «Metalmecânica-2007» em Maringá, propõe-

se que uma delegação, liderada pela Senhora Presidente e integrada por mais três 

elementos (dois da vereação e outro da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e 
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Cooperação (Sector de Cooperação Externa) se desloque a Maringá, no período de 4 a 12 

de Maio de 2007. 

A fim de as viagens se tornarem menos onerosas, o percurso Lisboa/Maringá será 

efectuado no mesmo dia, com transbordo do aeroporto de Guarulhos para o de Congonhas, 

em São Paulo, com um custo por passageiro de 1.096 euros, já com todas as taxas 

incluídas. 

Dada a escassez de lugares nesta época, como medida preventiva e para 

aproveitamento do preço, foi efectuada, condicionalmente, a reserva na agência de viagens 

«Top Atlântico». 

Tratando-se da comemoração do aniversário da cidade de Maringá, considera-se 

pertinente a oferta de uma lembrança à Prefeitura e uma vez que o programa oficial engloba 

visitas a diversas instituições, é de toda a conveniência, por cortesia, proceder à oferta de 

lembranças institucionais às mesmas, pelo que, oportunamente, deverão ser requisitadas ao 

Sector de Aprovisionamento. 

No que concerne a lembranças de carácter pessoal para elementos da Prefeitura e 

de outras instituições, dada a inexistência no Sector de Aprovisionamento de artigos para tal 

finalidade, propõe-se que sejam adquiridos 100 estojos de madeira com gravação a laser do 

brasão do município e a expressão «Câmara Municipal de Leiria» na tampa, contendo, cada, 

uma caneta e uma esferográfica, ao preço unitário de 9,32 euros, acrescido de 0,70 euros 

por gravação, perfazendo o valor de 1.002,00 euros mais IVA. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atendendo a que se trata de um aniversário 

bastante significativo para a cidade de Maringá e levando em linha de conta que há onze 

anos que não se desloca qualquer delegação àquela cidade e ainda por estar em curso o 

desenvolvimento de protocolos entre o IPL e o ISLA com estabelecimentos de ensino 

congéneres de Maringá, bem como pelo facto da NERLEI e ACILIS estarem empenhadas no 

estreitamento de relações de âmbito comercial e industrial respectivamente com o 

MERCOSUL e a ACIM e, sobretudo, pelo incremento que a Prefeitura quer dar ao 

relacionamento que desde 1982 existe entre as duas cidades, deliberou por unanimidade 
aceitar o convite, fazendo deslocar a Maringá uma delegação liderada pela Senhora 

Presidente e integrada por mais três elementos (dois vereadores e um elemento da Divisão 

de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação (Sector de Cooperação Externa), de 4 a 

12 de Maio de 2007, suportando as despesas inerentes às respectivas viagens, no valor total 

de 4.384 euros, que foram objecto de proposta de cabimento n.º 1578/07, de 4 de Abril. 

Suportará também a Câmara, na eventualidade de ser necessário efectuar o 

despacho dos trajes medievais para participarem no «Desfile Cívico», as despesas 

correspondentes ao mesmo, via DHL, as quais foram objecto de proposta de cabimento n.º 

1577/07, de 4 de Abril.  

Deliberou ainda a Câmara, atendendo às circunstâncias em que teve de ser 

efectuada a reserva das viagens, que as mesmas sejam adquiridas à agência «Top 

Atlântico», levando em consideração que a tabela de preços é uniforme. Concorda 

igualmente a Câmara em mandar proceder à aquisição de 100 estojos em madeira, com 

gravação a laser do brasão do município e a expressão «Câmara Municipal de Leiria» na 

tampa, contendo cada estojo uma caneta e uma esferográfica, para ofertas pessoais, ao 
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preço unitário de 9,32 euros, acrescido de 0,70 para a gravação, perfazendo o valor de 

1.002 euros, acrescido de IVA, despesa esta que também foi objecto de proposta de 

cabimento n.º 1576/07, de 4 de Abril. 

Para as ofertas institucionais, a Divisão de Comunicação, Relações Públicas e 

Cooperação (Sector de Cooperação Externa) deverá efectuar as competentes requisições 

junto  do Sector do Aprovisionamento. 

Deverá também a Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação 

(Sector de Cooperação Externa), face à possibilidade da atribuição de uma comparticipação 

financeira por parte da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades 

Portuguesas, proceder oportunamente ao envio de um relatório, de acordo com o 

preconizado por aquela Direcção-Geral. 

Competirá igualmente à Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação 

(Sector de Cooperação Externa) organizar e coordenar o programa da viagem. 

 

 

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

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Quiosque sito no Largo Alexandre Herculano. Alteração do titular do 
arrendamento 
DLB N.º 0510/07 | Pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa 

Magalhães, foi presente  o pedido de revogação de contrato de arrendamento, (ENT. 

9657/07) formulado por Augusto Bernardino Gaspar, na qualidade de actual arrendatário do  

edifício sito no Largo Alexandre Herculano, destinado a quiosque, invocando, para o efeito, 

questões de ordem pessoal que o impossibilitam de continuar o exercício da sua actividade 

comercial naquele local. 

Apresentou, ainda, um pedido de arrendamento para fins não habitacionais do 

edifício sito no Largo Alexandre Herculano, articulado por Ana Paula Gonçalves Gaspar e 

Celeste Gonçalves Gaspar, ENT. 9658/07, na qualidade de familiares de Augusto 

Bernardino Gaspar, as quais sempre acompanharam a actividade desenvolvida pelo anterior 

arrendatário, executando elas próprias todas as tarefas inerentes ao funcionamento do 

estabelecimento, possuindo o Know-how necessário para o desempenho da actividade a 

que se propõem. Pretendem, deste modo, dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido 

pelo Sr. Augusto Bernardino Gaspar, o qual sempre procurou dignificar quer o espaço 

arrendado quer o próprio espaço envolvente. 

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

contrato de arrendamento celebrado em 31 de Março de 1978 em nome de Augusto 

Bernardino Gaspar, relativo ao edifício correspondente ao antigo Posto da Polícia de Viação 

de Trânsito, sito no Largo Alexandre Herculano,  e celebrar novo contrato de arrendamento 

para fins não habitacionais com Ana Paula Gonçalves Gaspar e Celeste Gonçalves Gaspar. 
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Mais deliberou conferir poderes à Sr.ª Presidente da Câmara para, em 

representação do Município de Leiria, subscrever o acordo de revogação e o novo contrato 

de arrendamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.2. Licença especial de ruído (Ent. 8132/07) 
DLB N.º 0511/07 | Presente o requerimento do Centro Popular Recreativo da Pocariça, com 

sede na Rua das Oliveirinhas, freguesia de Maceira, deste concelho, a solicitar licença 

especial de ruído para a realização de espectáculo de bandas (variedades), a ter lugar na 

sede do Centro Popular Recreativo da Pocariça, na morada supra, no dia 14/04/2007, no 

horário compreendido entre as 23h 00m do dia 14/04/2007 e as 06h00m do dia 15/04/2007. 

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

pedido mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Licença especial de ruído (Ent. 8517/07) 
DLB N.º 0512/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, residente na 

Trav. da Paz, n.º 14-1.º, freguesia e concelho de Leiria, na qualidade de proprietário do 

«Filipes Bar», sito no Largo Cândido dos Reis, desta cidade, a solicitar licença especial de 

ruído para a realização de música ao vivo, no estabelecimento supra citado, no dia 

20/04/2007, no horário compreendido entre as 22h00m do dia 20/04/2007 e as 02h00m do 

dia 21/04/2007. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.4. Licença especial de ruído (Ent. 8519/07) 
DLB N.º 0513/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, residente na 

Trav. da Paz, n.º 14-1.º, freguesia e concelho de Leiria, na qualidade de proprietário do 

«Filipes Bar», sito no Largo Cândido dos Reis, desta cidade, a solicitar licença especial de 

ruído para a realização de música ao vivo, no estabelecimento supra citado, no dia 

13/04/2007, no horário compreendido entre as 22h00m do dia 13/04/2007 e as 02h00m do 

dia 14/04/2007. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Licença especial de ruído (Ent. 8521/07) 
DLB N.º 0514/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, residente na 

Trav. da Paz, n.º 14-1.º, freguesia e concelho de Leiria, na qualidade de proprietário do 

«Filipes Bar», sito no Largo Cândido dos Reis, desta cidade, a solicitar licença especial de 

ruído para a realização de música ao vivo, no estabelecimento supra citado, no dia 
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27/04/2007, no horário compreendido entre as 22h00m do dia 27/04/2007 e as 02h00m do 

dia 28/04/2007. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 8292/07) 
DLB N.º 0515/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Terreiro, Leiria, a solicitar licença especial de ruído 

para a realização no dia 06/04/2007, a apresentação de música ao vivo a ter lugar no 

estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 22h00m e as 02h00m, do 

qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 09/01/2007, a deferir o 

pedido.  

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

despacho de 09/04/2007 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 06/04/2007, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 

 

Ponto seis 
 Departamento de Educação e Acção Social  

 

6.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal  
6.1.1. Utilização das infra-estruturas municipais para actividades de desporto escolar 
desenvolvido pelas Escolas Básicas 2/3 D. Dinis, Dr. Correia Alexandre e Maceira. 
Rectificação 
DLB N.º 0516/07 | Na reunião de 15 de Março último, a Câmara Municipal deliberou por 

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

Leirisport, E.M. da verba de €3.645,97.  

A dita deliberação, contém uma imprecisão que importa clarificar. 

Assim, onde se lê: «€3.645,97», deverá ler-se:«€3.645,93 + IVA, à taxa de 21%». 

O aumento desta despesa foi contemplado na proposta de cabimento n.º 1.190/07, 

de 7 de Março. 

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

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

21%. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Acordo de colaboração com o I.N.H. – Instituto Nacional de Habitação 
DLB N.º 0517/07 | A criação de condições habitacionais condignas para os estratos 

populacionais de menores recursos constitui uma prioridade da Administração Local, 

nomeadamente do Município de Leiria. Nesse sentido, prevê-se a cooperação e a 
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conjugação de esforços com outras entidades de forma a minimizar as situações 

consideradas como de grave carência habitacional e dinamizar a sua resolução. 

O NHC (Social) - Cooperativa de Solidariedade , CRL,  apresentou, perante o 

Município de Leiria, uma proposta para a realização de obras de reabilitação/beneficiação de 

144 fogos sitos no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, dos quais é proprietária, através do 

Programa PROHABITA – Programa de Financiamento para a Habitação.  

De acordo com o n.º 2 do artigo 1.º pelo Decreto-Lei n.º 135/04, de 3 de Junho, que 

aprovou o Programa PROHABITA, a candidatura ao referido Programa concretiza-se 

mediante a celebração de acordos entre os Municípios e o Instituto Nacional de Habitação 

(INH), os quais poderão indicar como beneficiárias, ao abrigo dos acordos de colaboração, 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) . 

 Considerando que o NHC social é uma IPSS, que os fogos de que é proprietária no 

Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro estão arrendados em regime de renda apoiada e 

atendendo ao interesse municipal e urbanístico subjacente à reabilitação do Parque 

Habitacional em causa, propõe a Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª 

Neusa Magalhães, que o Município formalize a sua candidatura ao Programa PROHABITA – 

Programa de Financiamento para a Habitação, indicando como entidade beneficiária o NHC 

(Social) – Cooperativa de Solidariedade , CRL, definindo através de protocolo, cujo teor se 

transcreve, a medida da sua participação, contribuição e assunção das suas 

responsabilidades. 

«Protocolo de Colaboração 

Entre o Município de Leiria e o NH C(social) – Cooperativa de Solidariedade, CRL 

O Município, enquanto pessoa colectiva de direito público,  é uma instância político-

administrativa que privilegia o contacto imediato com a população, identificando 

atempadamente as suas condições materiais e culturais, avaliando proficuamente as suas 

necessidades. 

 Os Municípios detém atribuições no domínio da habitação, incumbindo aos seus 

órgãos, fomentar e gerir um parque habitacional de arrendamento social apto a garantir o 

acesso a habitação condigna por parte de estratos sociais desfavorecidos, combatendo as 

situações de grave carência habitacional existentes nas respectivas áreas de jurisdição. 

Para o desempenho das suas atribuições os órgãos municipais poderão recorrer à 

participação,  em cooperação com instituições de solidariedade social e em parceria com a 

administração central, em projectos e programas de acção social de âmbito municipal, 

combatendo, deste modo, a pobreza e a exclusão social. 

 O programa PROHABITA – Programa de Financiamento para a Habitação, aprovado 

pelo DL n.º 135/2004, de 03 de Junho, permite a reabilitação do parque habitacional  urbano 

através da realização de obras de regeneração de prédios ou fracções autónomas de 

prédios arrendados em regime de renda apoiada. 

 O regime agora proposto prevê, expressamente, que poderão beneficiar de 

financiamento ao abrigo de acordos de colaboração as instituições particulares de 

solidariedade social. 

 Em 1 de Fevereiro de 2005, o IGAPHE transferiu 144 fogos do  património 

habitacional do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, 
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para o NH C(social) – Cooperativa de Solidariedade, CRL, IPSS, sob a forma de Cooperativa 

do ramo da solidariedade social. 

 Tendo em conta que as referidas fracções se encontram arrendadas sob o regime de 

renda apoiada e o interesse municipal  e urbanístico subjacente à reabilitação do parque 

habitacional em causa, pretende o Município de Leiria, no âmbito da candidatura ao 

Programa PROHABITA, indicar como entidade beneficiária o NHC (social) – Cooperativa de 

Solidariedade, CRL, definindo, através do presente Protocolo, a medida de participação, 

contribuição e assunção de responsabilidades da referida entidade beneficiária. 

Assim, entre 

O Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede na Rua 

do Município, Leiria,  aqui representada  pela sua Presidente de Câmara, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeira outorgante, 

EO NHC (social) – Cooperativa de Solidariedade, CRL, IPSS, contribuinte fiscal n.º 504  391 

178, com sede na rua Afonso de Albuquerque lote 2, r/c, 2625- 013, Sacavém, aqui 

representado pelo seu presidente,  

é celebrado o presente protocolo com vista à concretização do disposto no artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 135/2004, de 3 de Junho, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.ª  

Através do presente Protocolo o Município de Leiria reconhece a necessidade de realização 

de obras de reabilitação/conservação nos 144 fogos sitos Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, correspondentes à totalidade das fracções 

habitacionais propriedade do NHC(social) – Cooperativa de Solidariedade, CRL. 

2.ª 

As obras a realizar abrangem não só as fracções autónomas designadas como as 

correspondentes partes comuns. 

3.ª 

Constituem obrigações do primeiro outorgante: 

⎯ promover a sua candidatura ao Programa PROHABITA; 

⎯ indicar, no âmbito da candidatura como entidade beneficiária o NHC(social) – 

Cooperativa de Solidariedade, CRL. 

⎯ assumir a sua quota parte na repartição dos encargos financeiros a que haja lugar por 

força da realização de obras nas partes comuns dos edifícios onde seja proprietário de 

fracções autónomas, de acordo com a respectiva permilagem.  

4.ª 

É da responsabilidade do NHC(social) – Cooperativa de Solidariedade, CRL, no âmbito 

deste Protocolo : 

⎯ desenvolver os procedimentos legais necessários à realização das obras pretendidas; 

⎯ responsabilizar-se pela coordenação técnica e administrativa de todo o processo de 

reabilitação; 

⎯ suportar os encargos financeiros a que houver lugar enquanto proprietário das 144 

fracções e de acordo com a respectiva permilagem quando as obras respeitem às partes 

comuns dos edifícios; 
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⎯ dar conhecimento de todas as diligências efectuadas no decorrer dos trabalhos ao 

primeiro outorgante; 

⎯ apoiar a reabilitação dos fogos que sejam propriedade de terceiros mas que se integrem 

nos edifícios a reabilitar, desde que os seus proprietários acordem comparticipar na 

parte que lhes corresponda. 
5.º 

O presente protocolo esta isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º , conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3  e n.º 1 , ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ____/____/_____. 

P/Município de Leiria 

P/ NH C(social) – Cooperativa de Solidariedade, CRL 

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

candidatura do Município ao Programa PROHABITA – Programa de Financiamento para a 

Habitação, com o objectivo de beneficiar o  NHC (social) – Cooperativa de Solidariedade, 

CRL na reabilitação dos 144 fogos de que é proprietária no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.  

Mais deliberou aprovar a minuta de Protocolo apresentada e conferir poderes à Sr.ª 

presidente da Câmara para proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
7.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Cultura 
7.1.1. Associação Portuguesa dos Amigos do Castelo. Isenção de taxas de acesso ao 
Castelo de Leiria e actualização de quotas 
DLB N.º 0518/07 | Presente uma informação da Divisão de Museus e Património do seguinte 

teor: 

«A Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos (APAC) é uma associação de 

defesa do Património Construído, especialmente vocacionada para a protecção e divulgação 

do património castrejo Nacional. Os seus objectivos e actividades desenvolvem-se através 

da valorização e divulgação dos Castelos e Recintos Amuralhados de Portugal e países de 

expressão portuguesa (ex-colónias), assim como do património envolvente.  

Sendo uma associação sem fins lucrativos, a sua dinâmica depende parcialmente 

das quotas dos associados e de apoios pontuais às actividades desenvolvidas. 

Atendendo ao facto da tutela do Castelo de Leiria lhe estar atribuída, o Município de 

Leiria aceitou o convite da APAC para se tornar seu sócio institucional, desde 2001 (acta n.º 

9, de 28 de Fevereiro de 2001, deliberação n.º 553). Atendendo à promoção e divulgação 

que a APAC realiza na sua massa associativa, e no seguimento de acordos estabelecidos 

com outras entidades tutelares de Castelos, sugere-se que os membros da APAC, 
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devidamente identificados através do Cartão de Sócio actualizado, sejam isentos de taxas 
de entrada no Castelo de Leiria e Núcleo Museológico da Torre de Menagem. 

Sugere-se ainda que seja rectificado o valor da quota anual, da deliberação em vigor 

(acta referida anteriormente), sendo que o valor actual é de €12,00, até nova indicação. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 1619/07, 

de 9 de Abril. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 2 e da alínea a) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a isenção do pagamento de taxas no 

Castelo e Núcleo Museológico da Torre de Menagem aos membros da APAC, devidamente 

identificados através do Cartão de Sócio actualizado. 

Mais deliberou autorizar a continuação do pagamento da quota anual à Associação 

Portuguesa dos Amigos dos Castelos, sendo o seu valor actual de €12,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.2.1. Apoio Pontual à ADAL – Associação Desportiva de Atletismo de Leiria 
DLB N.º 0519/07 | Presente a ENTFE. 4873/07, de 21 de Fevereiro, da Associação 

Desportiva de Atletismo de Leiria, na qual solicita à Câmara Municipal de Leiria, um apoio 

financeiro para a utilização do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, na realização de 

um estágio de lançamentos. 

 Considerando a importância deste tipo de estágios, quer para o Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria, quer para a cidade de Leiria, tendo em conta o envolvimento de 

atletas a nível nacional no âmbito da Federação Nacional de Atletismo, propõe-se a 

atribuição de um apoio pontual à ADAL, no valor de €449,93 (quatrocentos e quarenta e 

nove euros, e noventa e três cêntimos).  

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

12/040701 (2007-A-246) e foi objecto de proposta de cabimento n.º 1.547/07, de 3 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 apoiar a Associação Desportiva de Atletismo de 

Leiria com um apoio financeiro no valor de €449,93 (quatrocentos e quarenta e nove euros, e 

noventa e três cêntimos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.2. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-estruturas. Candidatura 
de Dezembro de 2006 
DLB N.º 0520/07 | Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas, propõe-se a atribuição de apoio financeiro às 

colectividades constantes no quadro abaixo, no valor de €37.842,00 (trinta e sete mil 

oitocentos e quarenta e dois euros). 
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A disponibilização das verbas será feita através da atribuição de 25% do valor total 

após o início das obras e os restantes 75% após a conclusão das mesmas. O apoio 

financeiro atribuído para a aquisição de terrenos, será disponibilizado após a apresentação 

de documento comprovativo da sua posse (certidão de registo na conservatória e escritura). 

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

12/080701 (2007-I-128) e foi objecto de proposta de cabimento n.º 1.572/07, de 4 de Abril. 

Clube Freguesia Tipo de Construção Total do 
Apoio 

Clube de Caça e 

Pesca D. Dinis 

Amor Aquisição de terreno €100,00 

A.C.D.R. Andreus Barreira Construção de balneários €12.584,00 

G.D.R. Boavista Boa Vista Campo de Futebol 11 – vedação €4.536,00 

G.D.R. Casal 

Novo 

M. Redondo Campo de Futebol 11 – renovação do piso €8.823,00 

Motor Clube de 

M. Redondo 

M. Redondo Campo de Futebol 11 – regularização do piso €7.707,00 

A.R. Andrinense Pousos Polidesportivo de Ar Livre – reparação do piso, vedação e 

pintura 

€2.000,00 

G.R.A. Juventude Pousos Polidesportivo de Ar Livre – iluminação €2.092,00 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os subsídios de acordo com o mapa acima 

transcrito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

7.2.3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo. Época Desportiva 2006/2007.  
Rectificação à deliberação n.º 1563, da acta n.º 27, de 2006.11.23 
DLB N.º 0521/07 | No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época 

Desportiva 2006/2007, o texto saiu com algumas imprecisões.  

Assim, na Área de Gestão de Instalações onde se lê:«...Superior a €6.000,00 – 

Mensalmente a partir de Dezembro até 31 de Julho...», deverá ler-se «... Superior a 

€6.000,00 – Mensalmente a partir de Janeiro até 31 de Julho...». 

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

com a respectiva rectificação da deliberação n.º 1563, da acta n.º 27, de 2006.11.23. 

 
7.2.4. XVI Semana Académica de Leiria 
DLB N.º 0522/07 | Pelo Gabinete de Apoio à Presidência e pela Senhora Vereadora, Dr.ª 

Neusa Magalhães, é presente a carta da Organização da Semana Académica de Leiria 

(ENT.6773/07) com o projecto da XVI Semana Académica de Leiria, que decorre entre os 

dias 23 a 29 de Abril. 

A edição deste ano é constituída por três eventos principais: 
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⎯ noites da Semana Académica de Leiria – Conjunto de concertos a decorrer todas as 

noites da semana académica, seguidos de festa com DJ. O local deste evento é o 

espaço situado entre o IC2 e a empresa Autoleiria. 

⎯ serenata Académica – Decorre no Largo da Sé de Leiria, com início às 00h00m do dia 

23 de Abril. 

⎯ desfile Académico - que terá lugar no dia 26 de Abril, com início às 14h00m e com o 

seguinte percurso: 

- Rotunda de Porto Moniz; 

- Rua Dr. João Soares; 

- Largo da República; 

- Rua de Alcobaça 

- Avenida Combatentes da Grande Guerra 

- Largo Alexandre Herculano 

- Rua Tenente Valadim 

- Jardim Santo Agostinho 

De acordo com as deliberações 1.520/05 e n.º 1.523/03 do despacho de delegação 

de competências da Senhora Presidente de 3 de Novembro de 2006, ao abrigo do disposto 

no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e de 

acordo com a subdelegação de competências que lhe foi conferida pela Senhora Presidente 

em despacho de 4 de Novembro de 2006, prevista no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 

310/02, de 18 de Dezembro, a Senhora Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia 3 de 

Abril, despacho de autorização para a realização dos espectáculos das Noites da Semana 

Académica, da Serenata Académica e autorização para a realização do Desfile Académico, 

com o seguinte teor: 

Noites da Semana Académica: 

Autorizar que o horário máximo de funcionamento seja fixado entre as 05h30m e as 

06h00m do Sábado e Domingo, bem como na noite de 24 para 25 de Abril, e entre as 4h30m 

e as 05h00m durante os restantes dias da semana, devendo a organização providenciar 

junto da PSP para que diariamente tudo de desenrole dentro da normalidade, 

nomeadamente à entrada e saída do recinto. 

Caso a avaliação das cinco primeiras noites, feita pela recolha diária das queixas 

apresentadas ao Município de Leiria e à PSP, seja considerada positiva, prevê-se a 

possibilidade de estender o horário de Sábado e Domingo até às 06h00m/ 07h00m, sendo o 

respectivo despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães.  

A emissão da licença de funcionamento de recinto improvisado deverá ser 

condicionada à apresentação, pela requerente, de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria 

desta Autarquia, no valor de €250,00 para salvaguardar a eventual degradação do espaço 

público junto da saída do recinto e danos nos equipamentos do Município de Leiria. 

Serenata Académica: 

Autorizar a realização do espectáculo, a decorrer entre as 00h00 e as 01h30, do dia 

23 de Abril, devendo a organização providenciar junto da PSP para que tudo se desenrole 

dentro da normalidade. 

Desfile Académico: 
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Autorização para a realização do percurso, devendo ser presente a reunião de 

Câmara a autorização para efectuar as necessárias alterações ao trânsito. 

No que respeita aos já habituais apoios logístico e financeiro para a realização da 

«XVI Semana Académica de Leiria», propõe a Senhora Presidente: 

Considerando que a «XVI Semana Académica de Leiria» se tem afirmado como pólo 

de aproximação dos estudantes das várias escolas de ensino superior de Leiria à sociedade 

civil; 

Considerando que o evento atingiu já alguma tradição académica junto do 

movimento estudantil universitário e que o mesmo tem protagonizado momentos de 

animação e envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria; 

Considerando, ainda, que a Câmara Municipal de Leiria não irá atribuir, conforme 

vem sendo habitual, o apoio logístico verificado em edições transactas que, desta feita, se 

cingirá à cedência de corrente eléctrica e iluminação para a Serenata, ao transporte de 

grades e barracas metálicas, ao empréstimo de material eléctrico e abastecimento de água 

para o Recinto e à presença dos Bombeiros Municipais de Leiria aquando do Desfile e 

Noites Académicas, a atribuição de um apoio financeiro, no valor de €25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros), para fazer face a despesas com a organização do evento. 

De forma a possibilitar a realização dos eventos, serão necessárias alterações 

pontuais ao trânsito: 

Serenata Académica – Necessário fechar o trânsito no Largo da Sé e nos arruamentos que 

lhe dão acesso, Rua D. Sancho I e Rua Sebastião Brites, entre as 22h00m do dia 22 de Abril 

e as 02h00m do dia 23 de Abril. 

Desfile Académico – É necessário encerrar ao trânsito a Rua Tenente Valadim, no troço 

entre a Ponte Hintze Ribeiro e o Largo da Infantaria 7, de forma a permitir o estacionamento 

dos carros que integram o Desfile Académico. 

O apoio a atribuir no âmbito da «XVI Semana Académica de Leiria» está em 

conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2007, Código de 

Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0199/ 2007/ 

A/ 263), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 1.544/07, de 2 de Abril. 

A Câmara tomou conhecimento do despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa 

Magalhães e, tendo em consideração o que dispõe a alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade o seguinte: 

a) prestar o apoio logístico e financeiro nos termos da proposta apresentada pelo Gabinete 

de Apoio à Presidência; 

b) autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização da Serenata Académica 

e do Desfile Académico, devendo previamente serem cumpridos, pelos requerentes, os 

seguintes pontos: 

a) sensibilização de todos os participantes para o respeito às demais pessoas e aos 

patrimónios público e privado; 

b) apresentação de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria desta Autarquia, no valor de 

€250,00 para salvaguardar a eventual degradação dos espaços públicos no percurso do 

desfile e no recinto da Serenata Académica. 
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Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à PSP, assim como às 

diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas 

alterações ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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. Atribuição de apoio financeiro à ANBP - Associação Nacional de Bombeiros 
Profissionais no âmbito da Protecção Civil 
DLB N.º 0523/07 | Presente o ofício da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, 

(ENT. n.º 6564/07), no qual solicita à Câmara Municipal apoio para a acção «Prevenção e 

Segurança nas Escolas», Zé Baril – Mestre de Protecção Civil. 

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

rubrica 13/040701 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1579/07, de 4 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 b) 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 ANBP - Associação Nacional de Bombeiros Profissionais no valor de 

€500,00 (quinhentos euros). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Protocolos para a instalação de um Parque de Lazer em Fonte das Lágrimas na 
freguesia de Azóia 
DLB N.º 0524/07 | Na sequência da deliberação n.º 1361/05, de 29 de Agosto, em que foi 

presente um Protocolo para a instalação de um Parque de Lazer Público, no âmbito da 

«Medida AGRIS», são agora presentes os Protocolos de concessão do uso privativo de 

parcelas de terrenos, pertencentes aos Srs. José Antunes Vieira e António Antunes Vieira, 

para a instalação das infra-estruturas necessárias ao funcionamento de um Parque de Lazer 

em Fonte das Lágrimas, na freguesia de Azóia (ANEXOS E E F) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea m) do n.º 2 

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

Protocolos acima referidos e conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à 

assinatura dos mesmos, tendo em vista a instalação de um Parque de Lazer em Fonte das 

Lágrimas, freguesia de Azóia. 
 

 

Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o   

 
9.1. Actualização das tarifas dos parcómetros concessionados a Lizestacionamentos 
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DLB N.º 0525/07 | Presente a carta de LizEstacionamentos – Desenvolvimento, Exploração 

e Construção de Parques de Estacionamento, S.A. (ENT-2007/8409) a enviar os elementos 

para actualização das tarifas dos parcómetros mencionados em epígrafe, conforme consta 

da cláusula XXV, n.º 2, conjugada com a cláusula XII, número 4, da escritura celebrada no 

dia 19 de Março de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Leiria, e 

que a seguir se indica: 

Preço 
anterior 
s/IVA 

IPC 
(excepto 

habitação) 
Jan 2006 

IPC 
(excepto 

habitação) 
Jan 2007 

Factor de 
actualização

Preço 
Actualizado 

s/IVA 

Preço a praticar 
ao público em 

2007 c/IVA  

Preço a 
cobrar Tarifas 

I ii iii iv=iii/ii v=iv*i vii=v*1,21   

Parcómetros € 0.6045 109,20 112,00 1,026 € 0,6200 € 0,7500 € 0,75

Nota: artigos aplicáveis a actualização de tarifas 

Cláusulas do Contrato: 

Décima Segunda 

4.º: O regime tarifário de exploração (...) obedecera a uma indexação anual, sendo actualizado todos os anos 

mediante a aplicação do índice de preços no consumidor na continente, excluindo a habitação, do ano anterior. 

5.º: O regime tarifário actualizado para cada ano entra em vigor no dia um de Abril ( . ) 

Valores a aplicar entre 13 -04-2007 e 31 -03-2008. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do previsto no n.º 5 da Cláusula 

XII da escritura celebrada a 19 de Março de 2003, deliberou por unanimidade concordar 

com os preços apresentados pela LizEstacionamentos – Desenvolvimento, Exploração e 

Construção de Parques de Estacionamento, S.A. para vigorarem durante o período 

compreendido entre 13 de Abril de 2007 e 31 de Março de 2008. 
A deliberação é aprovada em minuta. 

 
9.2. Parque de estacionamento do Largo da Fonte Luminosa. Regulamento interno  
DLB N.º 0526/07 | Retirado 

 
 

Ponto dez 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  P r e s i d e n t e  

 

10.1. Cedência Gratuita de Autocarro  
DLB N.º 0527/07 | Presente a carta (ENT. 8296/07, de 26 de Março) da Associação das 

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, na qual solicita ao Município de 

Leiria a cedência gratuita do autocarro de 37 lugares para a deslocação a Penacova, no 

âmbito do programa «Descida do Mondego – Canoagem» no próximo dia 19 de Maio de 

2007. 

Propõe-se que o Município de Leiria garanta a cedência gratuita do autocarro de 37 

lugares. 
  A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 

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

gratuitamente o autocarro para a deslocação a Penacova, no âmbito da actividade 

apresentada pela Associação das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 
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10.2. ADLEI – Associação para o Desenvolvimento de Leiria «IV Congresso da Região 
de Leiria: Inovação e Oportunidades» 
DLB N.º 0528/07 | Presente a carta da ADLEI – Associação para o Desenvolvimento de 

Leiria (ENT. 5276, de 28/02/07), a solicitar apoio para a organização do IV Congresso 

«Região de Leiria: Inovação e Oportunidades», a realizar nas instalações da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão de Leiria, nos dias 20 e 21 de Abril de Abril de 2007. 

O evento no qual estará representado todo o distrito e o concelho de Ourém, 

reveste-se de grande importância para Leiria, tendo em debate temas como 

complementaridades, competitividades regionais e os factores de coesão intra-regional. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal  de Leiria atribua um apoio 

financeiro no valor de €2.500,00 e que foi objecto de proposta de cabimento n.º 1622/07, de 

10 de Abril. 
  A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade autorizar o pedido 

de apoio no valor de €2.000,00, à ADLEI - Associação para o Desenvolvimento de Leiria. 

 
10.3. Relatório e Contas da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M. do 
ano de 2006 
DLB N.º 0529/07 | Retirado 

 
10.4. Relatório e Parecer do Fiscal Único sobre as contas da Leirisport - Desporto, 
Lazer e Turismo de Leiria, E.M. referentes ao ano de 2006 
DLB N.º 0530/07 | Retirado 

 
10.5. Protocolo entre a E. P. – Estradas de Portugal, E.P.E. e o Município de Leiria 
DLB N.º 0531/07 | Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E., cujo teor a seguir se transcreve:  
«PROTOCOLO PARA A DUPLICAÇÃO DA “PASSAGEM INFERIOR 1”, ENTRE BAJOUCA E MONTE REDONDO 

Entre: 

A EP – Estradas de Portugal, E.P.E. (doravante designada por EP), Entidade Pública 

Empresarial, com sede na Praça da Portagem, 2809-013 Almada, contribuinte fiscal n.º 

504598686, criada pelo Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21 de Dezembro, neste acto 

representada pelos Senhor Eng.º António Carlos Laranjo da Silva, na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração e pelo Senhor Eng.º António Manuel Serrano 

Pinelo, na qualidade de Vice-Presidente do mesmo Conselho, 

e 

O Município de Leiria, com sede na Praça do Município, 2414-006 Leiria,  contribuinte fiscal 

n.º 505181266, neste acto representado pela Senhora Dr.ª Isabel Damasceno Campos 

Costa, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal; 

considerando que: 

a) as bases da concessão designada por Litoral Centro, na qual se inclui o Lanço IC 1 – 

Marinha Grande (A8-IC1) – Louriçal (IC8), atribuída à Concessionária BRISAL – Auto-

CMLeiria/ Acta n.º 9, de 2007.04.12 
 
 



502 (47) 
 

Estradas do Litoral, SA, foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2004, de 16 de 

Setembro; 

b) a construção da auto-estrada objecto do contrato de concessão conduz à interrupção de 

vias de comunicações, quer estas sejam nacionais quer sejam municipais; 

c) o caminho entre Bajouca e Monte Redondo, situado no Sublanço Monte 

Redondo/Louriçal foi interrompido pela construção da auto-estrada, sendo identificado 

como “Restabelecimento 1” no projecto de execução, nele estando incluída a construção 

da passagem inferior, designada por PI 1; 

d) a Câmara Municipal de Leiria considera essencial dotar a PI1 de um perfil transversal 

mais largo do que o actualmente existente; 

e) foi intentada pelo Município de Leiria uma acção judicial com vista ao apuramento das 

responsabilidades pela execução do “Restabelecimento 1” nas condições pretendidas; 

f) a solução possível, nesta data, para garantir mais capacidade na PI1 passará pela 

duplicação da já executada, ou seja, pela construção de nova passagem inferior, idêntica 

à existente, e implantada ao lado da mesma; 

g) a auto-estrada tem data de conclusão e entrada em serviço prevista para 15.05.2007, 

pelo que quaisquer trabalhos relativos a uma alteração das condições de passagem do 

restabelecimento sob a auto-estrada terão de ser executados tendo em consideração 

essa data. 

É celebrado o presente Protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 (Objecto) 

Constitui objecto deste protocolo a construção da “Duplicação da Passagem Inferior 1”, 

localizada no “Restabelecimento 1”, entre Bajouca e Monte Redondo, situada no Sublanço 

Monte Redondo – Louriçal, bem como a regulação das responsabilidades financeiras 

decorrentes das obras a executar. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Construção da “Duplicação da PI1”) 

Os trabalhos de construção da “Duplicação da Passagem Inferior 1” serão realizados pela 

Concessionária, no âmbito da execução do contrato de concessão, mediante indicação 

expressa da EP e sendo os custos imputados ao referido contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Custos) 

1 - O Município de Leiria suportará, a título indemnizatório, até ao trânsito em julgado da 

decisão judicial a que se refere a cláusula seguinte e nos termos desta, os custos relativos à 

execução dos trabalhos de construção da “Duplicação da Passagem Inferior 1”, no montante 

global de € 224.520,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte Euros), acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor. 

2 - O pagamento será realizado pelo Município de Leiria, no prazo de 90 dias, mediante a 

apresentação, pela EP, da factura emitida pela Concessionária. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Direito ao reembolso de custos) 
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O Município de Leiria tem direito ao reembolso da totalidade ou de parte do montante 

referido na cláusula anterior, caso e na medida em que, no âmbito da acção judicial referida 

no considerando e), o Tribunal venha a imputar responsabilidades ao Estado ou a terceiras 

entidades, decorrentes de eventuais falhas do Projecto ou de outras, de acordo com os 

termos e condições constantes da mesma. 
CLÁUSULA QUINTA 

(Vigência do protocolo) 
Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e extinguir-se-á com o seu integral 

cumprimento.  

Almada, aos ….. dias do mês de …… do ano de 2007. 

Pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E.: 

Eng.º António Carlos Laranjo da Silva | Presidente do Conselho de Administração 

Eng.º António Manuel Serrano Pinelo | Vice-Presidente do Conselho de Administração 

Pelo Município de Leiria: 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos Costa | Presidente da Câmara Municipal» 
  A Câmara, depois de apreciar os fundamentos que presidem à celebração do 

protocolo, bem como o conteúdo das respectivas cláusulas, no uso da competência que lhe 

é conferida pela norma da alínea f) do n.º 2 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, aprovar o protocolo e conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara 

para proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.6. Ajuste directo para a construção da «Duplicação da Passagem Inferior 1» entre 
Bajouca e Monte Redondo 
DLB N.º 0532/07 | Retirado 
 
 

 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 G). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 
Pagamento de factura à Rodoviária da Beira Litoral, S.A. –  Transportes Escolares 
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DLB N.º 0533/07 | Presente a factura n.º 13917, de 2006-09-27, da importância de €31,35, 

referente ao fornecimento de vinhetas durante o mês de Setembro/2006, para alunos que se 

encontravam a frequentar a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo. 

A factura em referência apenas deu entrada na SAACOP em 2007/01/30, 

desconhecendo-se por que motivos, não tendo sido por esse facto, devidamente 

contabilizada em 2006.  

Considerando que a mesma se encontra por regularizar, e que foi objecto de 

proposta de cabimento n.º 1.130/07, de 5 de Março, solicita-se autorização para se proceder 

no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, 

em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida do ano transacto. 

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

conferida 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 13917, de 2006/09/27, emitida pela Rodoviária da Beira Litoral, S.A., no valor de 

€31,35 (trinta e um euros e trinta e cinco cêntimos), já com IVA incluído. 

 
 

Ponto dois 
Pagamento de factura à firma Lusitaniagás – Galp Energia 
DLB N.º 0534/07 | Presente segunda via da factura n.º 212005116000104, de 2005-11-30, 

relativa ao serviço de activação para consumo de gás natural, requisitado para escola do 1.º 

ciclo do ensino básico, sita na Rua Dr. Magalhães Pessoa, no Bairro das Almuinhas, 

freguesia Marrazes e Cidade de Leiria.  

O original da segunda via da factura acima referida substitui a n.º 212005096000208 

de 2005-09-26, que foi devolvida em 21-10-2005 através do ofício n.º 19.973, em virtude de 

na mesma se debitar imposto do selo, do qual as autarquias locais estão isentas, nos termos 

da alínea a) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro. 

Em substituição dessa factura devolvida, foi emitida a n.º 2122005116000104, de 30-

11-2005, que nunca deu entrada na SAACOP, desconhecendo-se os motivos de tal. Só em 

finais de Dezembro do ano transacto a segunda via acima referida deu entrada nestes 

serviços, não tendo sido possível em tempo útil, preparar a respectiva deliberação de 

Câmara de forma a procedermos à contabilização da mesma ainda durante o ano de 2006. 

Considerando assim que a mesma se encontra por regularizar e que foi emitida a 

proposta de cabimento n.º 6089/06, de 21 de Dezembro, solicita-se autorização para se 

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

pagamento, em virtude da mesma não ter figurado no mapa da dívida dos anos transactos. 

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

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

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2007 e o pagamento da 2.ª 

via da factura n.º 2120005116000104, de 2005/11/30, emitida pela Lusitaniagás –Galp 

Energia, no valor total de €201,40 (duzentos e um euros e quarenta cêntimos), já com IVA 

incluído. 

 

 

Ponto três 
Pagamento de facturas à firma Cetial - Centro Técnico Automóvel do Liz, Lda. 
DLB N.º 0535/07 | Presente as facturas n.º(s) 35571 e 35573, emitidas em 2006-12-18, 

respectivamente, da importância de €26,27 e de €39,33,  relativas a inspecções periódicas 

efectuadas a uma viatura ligeira e a outra pesada.  

A execução destes serviços foi efectuada e devidamente confirmada pelo funcionário 

responsável, sem que previamente tivessem sido cumpridos todos os requisitos legais 

inerentes à realização integral do processo de despesa. 

As referidas facturas apenas deram entrada na SAACOP em 2007/01/17, 

desconhecendo-se por que motivos, não tendo sido por esse facto devidamente 

contabilizadas em 2006.  

Considerando que as mesmas se encontram por regularizar e que foi emitida a 

proposta de cabimento n.º 512/07, de 22 de Janeiro, solicita-se autorização para se proceder 

no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, 

em virtude das mesmas não terem figurado no mapa da dívida do ano transacto. 

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

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

deliberou por maioria, com os votos 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 35571 e factura n.º 35573, de 2006-12-18, emitidas pela Cetial – Centro Técnico 

Automóvel do Liz, Lda., nos valores respectivamente de €26,27 e de €39,27, no valor total 

de €65,60 (sessenta e cinco euros e sessenta cêntimos), já com IVA incluído. 

 

 

Ponto quatro 
Declaração de interesse municipal 
DLB N.º 0536/07| Presente o ofício n.º 9380 datado de 05/04/2007 do União Desportiva de 

Leiria solicitando a emissão de uma declaração municipal quanto à conformidade da obra 

(requalificação do campo da Mata, com construção de balneários de apoio), localizada na 

Rua do Campo do Desporto, Quintas do Sirol – Santa Eufémia, com as disposições do PDM. 

De acordo com a informação técnica anexa, a obra referida enquadra-se no disposto no 

PDM, sendo no entanto necessária uma deliberação do Executivo, considerando o 

equipamento de interesse municipal, de acordo com o previsto no artigo 62.º do 

Regulamento do PDM de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade considerar o 

equipamento de interesse municipal, compatível com o PDM em vigor devendo o projecto a 

elaborar cumprir com o disposto no artigo 62.º do Regulamento do Plano eficaz e restantes 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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