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Acta n.º 30/2006 
 

 

Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e seis, 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, Eng.ª Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Dr.ª Neusa Fernandina 

Sobrinho de Magalhães, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro 

e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

 Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

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

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

obras particulares e de loteamentos. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 

Departamento Financeiro e Administrativo 

 

 

 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 1188/95 - Armindo Grosso Silva 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1448/00 - Manuel Silva Cardoso 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1254/01 - ANTOFIL - Construção Civil, Lda 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 766/02 - Daniela Carreira 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 724/04 - Amadeu Gonçalves Gameiro 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1101/04 - Adelino Faria Rodrigues - Construção 

Civil, Lda 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1506/04 - Batista & Ferreira, Lda 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1508/04 - A ENCOSTA - Construções, S. A. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 624/05 - Daniel Amada Neves Jaulino 
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1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1092/05 - O SININHO AZUL - Creche e Jardim de 

Infância, Lda 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1340/05 - INLIS - Investimentos Imobiliários do 

Lis, Lda 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 1341/05 - INLIS - Investimentos Imobiliários do 

Lis, Lda 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 4/06 - JOAQUIM SISMEIRO - Construção e 

Venda de Imóveis, Lda 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 16/06 - OURILIZ - Sociedade de Construções, 

Lda 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 219/06 - FORA DE TELA - Restaurante Bar, Lda 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 638/06 - Pedrosa & Marques, Lda 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 745/06 - Carvalhos & Ferreira, Lda 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 757/06 - José Pedrosa Vitorino Júnior 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 820/06 - Benilde Elisabete Silva (e outra) 

1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 
1.2.1. Processo de informação prévia n.º 63/05 - Luís Pereira Faustino 

1.2.2. Processo de informação prévia n.º 6/06 - Luís Miguel Alçada Tomás de Almeida 

1.3. Análise dos seguintes processos de informação de licenciamento industrial 
1.3.1. Processo de informação de licenciamento industrial n.º 9/04 - Augusto de Oliveira 

Vieira 

1.3.2. Processo de informação de licenciamento industrial n.º 127/05 - LEITÃO DA CERCA - 

Preparação e Comercialização de Leitão Assado, Lda 

1.4. Análise dos seguintes processos de processos de vistoria 
1.4.1. Processo de processo de vistoria n.º 20/05 - Ateneu Desportivo de Leiria 

1.4.2. Processo de processo de vistoria n.º 33/06 - Jorge Estrela de Pinho e Almeida 

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

Novembro 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.6.1. Processo de loteamento n.º 6/97 - EDIFOZ - Empreendimentos Imobiliários, S. A. 

1.6.2. Processo de loteamento n.º 6/94 - Francisco Pedro dos Santos (e outros) 

1.6.3. Processo de loteamento n.º 5/00 - Construções Carvalheiro & Oliveira, Lda 

1.6.4. Processo de loteamento n.º 17/03 - A.M. MATOS - Investimentos Imobiliários, Lda 

1.6.5. Processo de loteamento n.º 11/06 - S.C.M.V – Sociedade de Construções Monte 

Verde, Lda 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 122/2002 - Projecto para o Pavilhão Desportivo de Souto da 

Carpalhosa. Aprovação de projecto e abertura de concurso público 

2.2. Proposta de sentido único para a Rua Saint-Maur des Fossés (Ent. 24633/06) 

Ponto três 
3.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Divisão Administrativa 
Primeira alteração ao Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria 
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3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 

3.2.2. Aquisição de parcela de terreno junto ao Moinho dos Caniços, para o espaço do 

Museu do Moinho do Papel 

3.2.3. Restituição à Otis-Elevadores, Lda 

3.2.4. Pedido de material de secretaria para as Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal. Rectificação. 

3.2.5. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
Voto de Pesar 

Ponto cinco 
Proposta de alteração ao PDM em vigor 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
6.1.1. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent.30160/06) 

6.1.2. Reposição de receita a favor do IPQ (Int.12797/06) 

6.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.7329/06) 

6.1.4. Prolongamento do horário de estabelecimentos de animação nocturna na passagem 

de ano 

6.1.5. Transmissão da titularidade do Quiosque situado na Largo da República 

6.1.6. Apoio ao Gabinete Técnico Florestal 

6.1.7. Apoio para ligação de ramal de água à Fábrica da Igreja Paroquial do Souto da 

Carpalhosa, em Carreira 

6.1.8. Apoio à Junta de Freguesia de Ortigosa para obras de beneficiação do Cemitério de 

Riba d' Aves 

6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Ambiente 
6.2.1. Tarifa dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Educativa  
7.1.1. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 

7.1.2. Cedência gratuita do autocarro do Município 

7.1.3. Acção Social Escolar. Auxílios económicos – 1.º CEB 

7.1.4. Programa de generalização do Inglês e de outras actividades de enriquecimento 

curricular no 1.º CEB. Apoio a entidades parceiras 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Social  
7.2.1. Atribuição de subsídios à Acção Social 

Ponto oito  

8.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Cultura 
8.1.1. Cancelamento de apoio ao Ateneu Desportivo de Leiria 
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8.2. Análise do seguinte processo relacionado com o Desporto  
8.2.1. «X Meeting de Orientação do Centro» - Apoio ao Clube de Orientação do Centro 

8.2.2. Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o 

Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista 

8.2.3. Protocolo com a Associação de Futebol de Leiria 

8.2.4. Pagamento de duas facturas à empresa Rodoviária do Tejo, S.A. 

8.2.5. Pagamento de factura à empresa CETETEL - Centro de Projectos e 

Telecomunicações, Lda. 

8.2.6. Tabela de preços a praticar em 2007 no Complexo Municipal das Piscinas de Leiria, 

na Piscina Municipal da Maceira e na Piscina Municipal da Caranguejeira 

Ponto nove  

Revisão de Zonamentos do Concelho de Leiria 
 
A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia: 

Ponto um  
XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

Ponto dois 
Pagamento de facturas à Firma Cetial, Lda 

Ponto três 
Início de funções do Arq.º António Veiga Moreira de Figueiredo na Câmara Municipal de 

Leiria 

Ponto quatro 
Proposta de Galardão 

Ponto cinco 
Regularização de receita 

Ponto seis 
Subsídios aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) 

Ponto sete 
Contrato-Programa de Investimento no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria em 2006 
Ponto oito 
Voto de pesar 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Pedido de suspensão de mandato do Senhora Vereadora Isabel Maria de Sousa 
Gonçalves dos Santos, eleito na lista do CDS-PP  
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DLB N.º 1682/06 | Presente o pedido de suspensão de mandato, por um período de 45 dias, 

contados a partir do dia 3 de Janeiro de 2007, apresentado pela Senhora Vereadora Isabel 

Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, eleita na lista do CDS-PP. 

  A Câmara, depois de apreciado o pedido, deliberou por unanimidade, no uso da 

competência prevista no n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aceitar a 

suspensão pretendida pela Autarca, atendendo à previsão constante da alínea c) do n.º 3, 

do mesmo artigo, a saber: “Afastamento temporário da área da autarquia por período 

superior a 30 dias.”. 

  Mais deliberou, nos termos do disposto nos n.os 6 e 7 do mesmo artigo 77.º, 

solicitar à Senhora Presidente da Câmara a convocação do Senhor Dr. José Esperança 

Ferreira Lourenço, dando-lhe conhecimento do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  
 
I - O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins disse que teve conhecimento da existência de 

uma tentativa de entrega do parque da Fonte Quente, mas verificava que as obras 

continuavam na zona. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que este ainda não estava 

entregue e era o Município de Leiria que iria passar a ter a gestão do parque, não tendo 

nada a ver com o parque de estacionamento existente na mesma zona. 

II – Na sequência da certificação da Qualidade na Divisão Administrativa, o Senhor 
Vereador Eng.º Carlos Martins, disse ter havido alterações no Regulamento do Arquivo 

Municipal, questionou se na Câmara Municipal de Leiria existia um tratamento e gestão das 

reclamações apresentadas pelos munícipes, o qual permitisse saber quantas reclamações 

eram apresentadas, as suas origens/causas e que garantisse que eram respondidas, e os 

respectivos prazos/tempos. 

A Senhora Presidente informou que o próprio Sistema de Gestão de Qualidade 

garantia que as reclamações fossem tratadas, sendo reencaminhadas para os respectivos 

serviços. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira disse que na continuação da reunião do 

Orçamento se tinha falado no desajuste existente entre as receitas e as despesas, onde o 

Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço referiu que havia obras em concurso sendo estas 

plurianuais. Mas, para ele, Dr. António Ferreira, o Orçamento era para o próprio ano, tinha a 

ver com os pagamentos daquele ano. 

A Senhora Presidente informou que quando se transitava de um ano para outro 

poderia haver saldos que eram incluídos novamente. 

Mais disse, que quando se lançava um concurso ou antes de se efectuar uma compra, estas 

verbas tinham de ser cabimentadas. Cada vez mais, o POCAL complicava o sistema do 
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ponto de vista do rigor orçamental. Antigamente, não se tinha esta obrigatoriedade, 

colocava-se no orçamento aquilo que se tinha condições para pagar.  

Explicou ainda, que os pagamentos por factoring era uma evidência, para ela só fazia 

sentido retirar a verba quando se fazia o pagamento real, mas não podia porque quando 

entrava a factura e se dava seguimento para a execução do factoring, esta tinha de ser 

cabimentada.  

 

 

 Ordem do dia  

 
DLB N.º 1683/06 | Presente a acta da reunião de 9 de Novembro cuja leitura foi dispensada 

por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por unanimidade aprovar 

a sua redacção final. 

 
 

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 1188/95 - Armindo Grosso Silva 
DLB N.º 1684/06 | De ARMINDO GROSSO DA SILVA, referente à petição subscrita por 

Odete Caseiro Silva Cardoso, residente na Rua D. José Alves Correia da Silva, n.º 44 – Cruz 

da Areia, freguesia de Leiria, relativa ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura para 

legalização das alterações levadas a efeito no edifício situado no local acima referido, sobre 

o qual recaiu a deliberação tomada em reunião de 2001/04/24, na qual se propôs o 

indeferimento do pedido, face ao parecer desfavorável emitido pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, que refere que a pretensão não cumpre com o 

estabelecido no n.º 1 do artigo 20.º do Regulamento do Plano Director Municipal (faixa de 

protecção aos reservatórios de água). 

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

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

efectuada e face à informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 

2006/12/07, constante do respectivo processo (folha 472), deliberou por unanimidade 

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

disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de 

Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já 

referidos na deliberação tomada em reunião de 2001/04/24, transmitidos à requerente 

através do ofício n.º 5467, datado de 2001/05/28. 

Mais deliberou dar conhecimento à queixosa do andamento dado ao assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1448/00 - Manuel Silva Cardoso 
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DLB N.º 1685/06 | De MANUEL SILVA CARDOSO, residente em Casal do Monte, freguesia 

de Colmeias, referente ao aditamento apresentado em fase de audiência prévia do 

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

projecto de arquitectura para legalização de muros e alterações no edifício habitacional 

(cinco moradias em banda) em construção em Casal de S. José - S. Romão, freguesia de 

Pousos. 

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

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

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/07/27 e concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/07, 

constante do respectivo processo (folha 802), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. projectos de especialidades; 

1.2. alçados do muro posterior, face aos últimos elementos entregues; 

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

Municipais, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folhas 747 e 748); 

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

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

de materiais idênticos aos existentes no local, 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1254/01 - ANTOFIL - Construção Civil, Lda 
DLB N.º 1686/06 | De ANTOFIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede social no Largo da 

Feira, n.º 4, na localidade de Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação do edifício habitacional em 

construção em Casal dos Matos, freguesia de Pousos, com adaptação do mesmo a edifício 

habitacional e comercial. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/11, constante do respectivo 

processo (folha 1014), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente; 
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2.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, elementos gráficos 

rectificados de modo a prever antecâmara, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 

do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 766/02 - Daniela Carreira 
DLB N.º 1687/06 | De DANIELA CARREIRA, residente na Quinta de Santo António, lote 88, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração do bloco 

habitacional e comercial em construção na Rua de Santo António, freguesia de Leiria, e 

ampliação da respectiva cave. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/12, constante do respectivo 

processo (folha 670), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado à apresentação, no prazo de seis meses, dos seguintes elementos: 

1.º memória descritiva rectificada relativamente à indicação dos artigos inscritos na certidão 

da Conservatória do Registo Predial, face à anexação dos números de matriz indicados no 

documento de posse anteriormente apresentado; 

2.º calendarização da execução da obra; 

3.º projecto de arquitectura rectificado de forma a prever o cumprimento do disposto no 

artigo 1360.º do Código Civil, nomeadamente no que se refere à varanda (nível 99.87) junto 

ao limite da propriedade, devendo ainda apresentar a planta do referido nível com indicação 

dos vãos existentes no edifício no lado Norte; 

4.º projecto de estabilidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 724/04 - Amadeu Gonçalves Gameiro 
DLB N.º 1688/06 | De AMADEU GONÇALVES GAMEIRO, residente na Rua António 

Gonçalves, freguesia de S. Simão de Litém, concelho de Pombal, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações levadas a efeito na moradia situada no Largo de 

S. Pedro, freguesia de Leiria, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/12/07 comunicando que o requerente não se pronunciou, 

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

indeferimento tomada em reunião de 2006/09/28. 

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

pronunciou quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento 

tomada em reunião de 2006/09/28 e concordando com a informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/07, constante do respectivo processo 

(folha 95), deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

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

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, face ao parecer desfavorável emitido pelo Instituto Português do 
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Património Arquitectónico, cujo conteúdo foi transmitido ao requerente através do ofício n.º 

3572, de 2005/04/01, e à não apresentação dos elementos indicados no parecer emitido 

pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana em 2005/04/22, solicitados ao Munícipe 

através do ofício n.º 5195, de 2005/05/12. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1101/04 - Adelino Faria Rodrigues - 
Construção Civil, Lda 
DLB N.º 1689/06 | De ADELINO FARIA RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com 

sede social na Rua Casal Formoso, n.º 56, na localidade de Caxieira, freguesia de Santa 

Eufémia, referente ao projecto de arquitectura para alteração do bloco habitacional em 

construção em Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/13, constante do respectivo 

processo (folha 478), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado à apresentação, no prazo de seis meses, dos seguintes elementos: 

1.º projecto de arquitectura reformulado de modo a prever a eliminação da porta e janela 

dos arrumos no sótão (junto ao terraço), uma vez que está a dotar o referido espaço de 

condições de habitabilidade, devendo o sótão destinar-se exclusivamente a arrumos; 

2.º projecto de estabilidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1506/04 - Batista & Ferreira, Lda 
DLB N.º 1690/06 | De BATISTA & FERREIRA, LDA, com sede social na Estrada da Estação, 

bloco 89, r/c esquerdo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alterações no espaço comercial (fracção “A”) do edifício situado na Estrada 

da Estação, bloco 89 A, na localidade de Leiria Gare, freguesia de Marrazes, com adaptação 

do mesmo a estabelecimento de restauração e bebidas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 101), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil, cuja cópia 

deverá ser remetida ao requerente (folhas 73 e 74), Autoridade de Saúde e Serviço Nacional 

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

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

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

Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1508/04 - A ENCOSTA - Construções, S. A. 
DLB N.º 1691/06 | De A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A., com sede social na Rua das 

Fontinhas, n.º 71, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente à carta 

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 um 

pavilhão em Calmeiras, na localidade e freguesia acima indicadas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que da carta apresentada 

não constam elementos que solucionem os motivos que fundamentaram a proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2005/06/13 e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/07, constante do respectivo 

processo (folha 62), 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 2005/06/13, transmitidos através do ofício n.º 6480, datado de 2005/06/21. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 624/05 - Daniel Amada Neves Jaulino 
DLB N.º 1692/06 | De DANIEL AMADA NEVES JAULINO, residente na Rua Pelourinho da 

Vila, n.º 27, freguesia de Monte Real, referente ao pedido de alterações ao projecto de 

arquitectura aprovado por deliberação tomada em reunião de 2006/01/26 para construção de 

moradia unifamiliar e muros, numa parcela destacada de uma propriedade situada em 

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

Municipal como Áreas Habitacionais no aglomerado urbano de Monte Real. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/13, constante do respectivo 

processo (folha 284), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela elaboração 

do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no artigo 61.º do 

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

Junho; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do referido Decreto-Lei; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal de 

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL; 
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6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do espaço 

público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, de acordo 

com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.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 pública; 

10.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

10.1. prever a execução de passeio com 1,60 m e pavimentar a zona de alargamento da 

via com materiais semelhantes aos existentes na zona; 

10.2. apresentar certidão da conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à 

área, de forma a contemplar o espaço a ceder ao domínio público para alargamento da via e 

passeio; 

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

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

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

leiria.ptT.; 

11.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

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

11.3. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

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

operação urbanística; 

11.5. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos termos da 

lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de identificação de 

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

11.6. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

11.7. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido comprovativo do 

respectivo pagamento; 

11.8. plano de Segurança e Saúde; 

11.9. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

11.10. garantia ou depósito bancário no valor de €2.000,00, destinado a garantir a 

reposição das 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 RMOUCL, na qual 

deverá constar a seguinte cláusula “A garantia apresentada não cessará em caso algum 

sem autorização expressa da Câmara Municipal”; 

11.11. corte CD’ (proposta final do desenho 8.1) rectificado relativamente ao desaterro 

no lado posterior. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1092/05 - O SININHO AZUL - Creche e 
Jardim de Infância, Lda 
DLB N.º 1693/06 | De O SININHO AZUL - CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, LDA, com 

sede social na Rua de S. Miguel, n.º 644, na localidade de S. Miguel, freguesia de Souto da 

Carpalhosa, referente ao projecto de arquitectura para construção de centro infantil (creche 

e jardim de infância) e muros de vedação na Rua do Vale Verde, 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 2006/12/13, constante do respectivo 

processo (folhas 246 e 247), 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 pelas seguintes entidades: 

1.1. Centro Distrital de Segurança Social de Leiria e Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil, cujos conteúdos já são do conhecimento do requerente; 

1.2. Direcção Regional de Educação do Centro e Autoridade de Saúde de Leiria, cujas 

cópias deverão ser remetidas ao titular do processo (folhas 186, 187 e 157); 

2.º prever o cumprimento do disposto nos seguintes diplomas legais: 

2.1. Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, relativamente aos espaços de jogos e 

recreio; 

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

mobilidade condicionada; 

3.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno para alargamento do arruamento, 

devendo para o efeito medir-se 3,50 m ao eixo do mesmo, execução de passeios com 1,60 

m de largura e lugares de estacionamento junto à via; 

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

4.1. planta da cave (piso -2) autenticada pelo Centro Distrital de Segurança Social de 

Leiria, uma vez que a mesma não se encontra anexa ao duplicado do projecto entregue 

nestes Serviços; 

4.2. elementos gráficos rectificados relativamente ao espaço a ceder ao domínio público; 

4.3. estimativa de custo corrigida, face ao último projecto apresentado; 

4.4. projectos de especialidades, incluindo projecto de drenagem de águas pluviais 

relativo aos espaços a ceder ao domínio público e às áreas envolventes ao edifício; 

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

depósito bancário no valor de €2.000,00, destinado a 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”; 
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6.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 

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

incêndios junto à via; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. 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 do Departamento 

de Obras Municipais; 

7.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à 

área, face às cedências ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1340/05 - INLIS - Investimentos Imobiliários 
do Lis, Lda 
DLB N.º 1694/06 | De INLIS - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO LIS, LDA, com sede 

social na Avenida Marquês de Pombal, lote 4, rés do chão, freguesia de Leiria, referente ao 

aditamento apresentado ao projecto de arquitectura aprovado por deliberação tomada em 

reunião de 2006/09/28 para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação numa 

parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada na Rua da Pilada - Quinta da 

Pilada, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/11, constante do respectivo 

processo (folha 216), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução de passeios com 1.60 m 

de largura, estacionamento e alargamento do arruamento, devendo prever o afastamento de 

5,00 m entre o eixo da Rua Professora Maria de Luz Neto e os muros; 

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

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

incêndios junto à via; 

3.º a rampa de acesso à garagem não poderá interferir com o passeio; 

4.º apresentar, para efeitos de licenciamento e no prazo de 6 meses, certidão da 

Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento registado e a área 

rectificada, face às cedências ao domínio público; 

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 
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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.”; 

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

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

de materiais idênticos aos existentes no local, 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 1341/05 - INLIS - Investimentos Imobiliários 
do Lis, Lda 
DLB N.º 1695/06 | De INLIS - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO LIS, LDA, com sede 

social na Avenida Marquês de Pombal, lote 4, rés do chão, freguesia de Leiria, referente ao 

aditamento apresentado ao projecto de arquitectura aprovado por deliberação tomada em 

reunião de 2006/09/28 para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação numa 

parcela de terreno remanescente de um destaque a efectuar numa propriedade situada na 

Rua da Pilada - Quinta da Pilada, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/11, constante do respectivo 

processo (folha 219), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução de passeios com 1.60 m 

de largura, estacionamento e alargamento do arruamento, devendo prever o afastamento de 

5,00 m entre o eixo da Rua Professora Maria de Luz Neto e os muros; 

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

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

incêndios junto à via; 

3.º a rampa de acesso à garagem não poderá interferir com o passeio; 

4.º apresentar, para efeitos de licenciamento e no prazo de 6 meses, certidão da 

Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento registado e a área 

rectificada, face às cedências ao domínio público; 

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.”; 
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6.º previamente à emissão da autorização de utilização, efectuar a pavimentação da zona 

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

de materiais idênticos aos existentes no local, 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.13.Processo de obras particulares n.º 4/06 - JOAQUIM SISMEIRO - Construção e 
Venda de Imóveis, Lda 
DLB N.º 1696/06 | De JOAQUIM SISMEIRO - CONSTRUÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, LDA, 

com sede social na Rua Douroana, n.º 298, na localidade de Ponte da Pedra, freguesia de 

Regueira de Pontes, referente ao pedido de licença para construção de edifício habitacional 

na Rua Heróis do Ultramar, na localidade de Rego de Água, freguesia de Marrazes, cujo 

projecto de arquitectura já havia sido aprovado por deliberação tomada em reunião de 

2003/09/29, tendo caducado por falta de apresentação da totalidade dos elementos 

solicitados dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/14, constante do respectivo 

processo (folhas 473 e 474), 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 elementos abaixo indicados: 

1.1. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura e respectivo 

documento comprovativo da sua inscrição em associação pública de natureza profissional; 

1.2. calendarização para a realização da obra e respectiva estimativa de custo; 

1.3. termos de responsabilidade do técnico autor dos projectos das redes prediais de 

distribuição de água e drenagem de águas residuais rectificados de acordo com o Anexo I 

da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro, devendo indicar o procedimento administrativo 

a que a obra está sujeita; 

1.4. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de drenagem de águas 

pluviais relativo aos últimos elementos entregues, acompanhado do respectivo documento 

comprovativo da sua inscrição em associação pública de natureza profissional; 

1.5. termo de aceitação (Mod. 72-01, disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta 

Câmara) da titularidade do projecto de instalações eléctricas reconhecido notarialmente; 

1.6. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de instalações eléctricas 

rectificado, devendo indicar a inscrição do referido técnico em associação pública de 

natureza profissional e apresentar o documento comprovativo da sua inscrição em 

associação pública de natureza profissional; 

1.7. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações de acordo com a 

legislação actualmente em vigor; 
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2.º cumprir com o indicado no parecer da EDP, cuja cópia deverá ser remetida ao 

requerente (folhas 471 e 95); 

3.º previamente à emissão do alvará de autorização de utilização: 

3.1. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada no que se refere 

ao espaço a ceder ao domínio público, destinado a alargamento da rua, execução de 

passeio e estacionamento, devendo ainda indicar correctamente o local da pretensão (nome 

da rua); 

3.2. prever a execução do alargamento do arruamento, passeio e estacionamento com 

materiais semelhantes aos existentes na zona e de acordo com as indicações a fornecer 

pelo Departamento de Obras Municipais; 

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

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

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

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

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

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

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do conteúdo do parecer emitido 

pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 469). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 16/06 - OURILIZ - Sociedade de 
Construções, Lda 
DLB N.º 1697/06 | De OURILIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA, com sede social 

na Rua dos Mangerinos, n.º 21, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um conjunto habitacional (três 

moradias em banda) e muros de vedação, numa parcela de terreno que se pretende 

destacar de uma propriedade situada na Rua dos Mangerinos, na localidade e freguesia 

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

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/07, constante do respectivo 

processo (folhas 170 e 171), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno entre os muros e o arruamento, destinada 

a estacionamentos e passeios; 

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

2.1. requerimento / pedido de licença com destaque (Mod. 3 A - 01, disponível no 

Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara), face à operação urbanística pretendida; 

2.2. projecto de arquitectura rectificado relativamente ao seguinte: 
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2.2.1. configuração dos lugares de estacionamento junto ao espaço público, 

devendo prever um ângulo que permita o fácil acesso aos mesmos, sem redução 

da largura do passeio (mínimo 1.60 m); 

2.2.2. rampa de desaceleração de veículos junto à saída da cave, não podendo 

esta interferir com o passeio exterior ao edifício, devendo ainda esclarecer a 

respectiva inclinação; 

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

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

2.4. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

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

de passeio e estacionamento, 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. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 121). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.15. Processo de obras particulares n.º 219/06 - FORA DE TELA - Restaurante Bar, 
Lda 
DLB N.º 1698/06 | De FORA DE TELA - RESTAURANTE BAR, LDA, com sede social na 

Rua Afonso de Albuquerque, n.º 17, rés do chão, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de alterações ao nível dos pisos 0 e 1 do edifício situado na 

Rua Afonso de Albuquerque, n.ºs 13 a 23, freguesia de Leiria, para instalação de um 

estabelecimento de restauração e bebidas, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Núcleo Histórico da cidade e Zona Especial de Protecção ao 

Castelo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 350), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 
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1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Governo Civil, cuja cópia deverá ser remetida 

ao requerente (folhas 135 a 138) , nomeadamente no que se refere ao horário de 

funcionamento, e Autoridade de Saúde, cujo conteúdo já é do seu conhecimento; 

2.º apresentar plantas à escala 1/1.000 e 1/200 compatíveis com as plantas à escala 1/100 

dos pisos 0 e 1, nomeadamente no que se refere aos limites da propriedade; 

3.º apresentar requerimento a solicitar o pedido de licenciamento subscrito por dois 

gerentes, face ao constante da certidão da Conservatória do Registo Comercial; 

4.º garantir o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes; 

5.º dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana (folha 345). 

 Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação ao Sector de 

Licenciamentos Diversos, face ao parecer do Governo Civil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.16. Processo de obras particulares n.º 638/06 - Pedrosa & Marques, Lda 
DLB N.º 1699/06 | De PEDROSA & MARQUES, LDA, com sede social na Rua dos Albertos, 

na localidade de Seixo, freguesia de Guia, concelho de Pombal, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação da moradia unifamiliar e muros situados na Rua da 

Paz, n.º 20, na localidade de Sismaria, 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 2006/12/14, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o projecto propõe a alteração de uma moradia existente com rés do chão e primeiro 

andar. 

 Analisados os antecedentes, verificou-se que não há registos quanto à construção e 

licenciamento do primeiro andar, concluindo-se que o mesmo é clandestino, pelo que se 

considera que não existe viabilidade do projecto apresentado uma vez que a pretensão 

excede o índice de construção previsto para o local (máximo 0,5), de acordo com o disposto 

no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º o pedido não prevê o cumprimento do previsto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à parede guarda-fogo (0,50 m acima da cobertura); 

3.º a pretensão não é esclarecedora quanto à localização do sistema de ventilação da casa 

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

4.º não prevê antecâmara entre a garagem e o espaço habitacional, de modo a assegurar 

as devidas condições de salubridade, face aos gases provenientes dos veículos; 

5.º o corte deverá abranger o edifício na parcela confinante do lado Poente; 

6.º deverá prever o afastamento de 5,00 m entre os muros e o eixo do arruamento, de forma 

a permitir o alargamento da via (n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal) e a execução de passeio. 
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  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 2006/12/14, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 
1.1.17. Processo de obras particulares n.º 745/06 - Carvalhos & Ferreira, Lda 
DLB N.º 1700/06 | De CARVALHOS & FERREIRA, LDA, com sede social na Avenida Heróis 

de Angola, n.º 32, freguesia de Leiria, referente ao pedido de renovação de licença 

caducada para alteração do edifício situado na Praça Rodrigues Lobo, n.º 4, da referida 

freguesia, com vista à instalação de galeria de arte, estabelecimento de bebidas e galeria de 

apoio. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/11, constante do respectivo 

processo (folhas 201 e 202), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou 
por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela elaboração 

do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no artigo 61.º do 

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

Junho; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do referido Decreto-Lei; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal de 

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL; 

6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do espaço 

público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, de acordo 

com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 
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9.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pelo Centro de Saúde, Governo Civil e 

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

requerente; 

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

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

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet, no sítio www.cm-

leiria.pt.; 

10.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1.105/2001, de 18 de Setembro; 

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

operação urbanística; 

10.4. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos termos da 

lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de identificação de 

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

10.5. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

10.6. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

1.105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido comprovativo do 

respectivo pagamento; 

10.7. plano de Segurança e Saúde; 

10.8. livro de obra, com menção do termo de abertura. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do conteúdo do parecer emitido pelo 

Instituto Português do Património Arquitectónico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.18. Processo de obras particulares n.º 757/06 - José Pedrosa Vitorino Júnior 
DLB N.º 1701/06 | De JOSÉ PEDROSA VITORINO JÚNIOR, com endereço postal na 

Estrada da Falagueira, n.º 26, cave direita – Falagueira, concelho de Amadora, referente ao 

projecto de arquitectura para ampliação da moradia unifamiliar situada na Rua José Cego, 

na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, numa zona sujeita ao Plano de 

Urbanização da referida Praia. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 60), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. projecto de arquitectura rectificado de forma a prever o cumprimento do disposto no 

artigo 59.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente aos edifícios 

adjacentes dos lados Norte e Sul; 
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1.2. corte abrangendo a totalidade da parcela, arruamento e edifícios adjacentes dos 

lados Norte e Sul, face ao indicado no ponto anterior, devendo para o efeito indicar a linha 

de 45.º traçada a partir da intersecção do plano das fachadas dos referidos edifícios com o 

terreno exterior; 

1.3. projectos de especialidades; 

2.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.”; 

3.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às eventuais 

servidões de passagem e/ou vistas; 

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

64/90, de 21 de Fevereiro, no que se refere à disponibilidade de água e meios de extinção 

de incêndios junto à via; 

5.º o espaço do sótão não deverá ser utilizado para fins habitacionais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.19. Processo de obras particulares n.º 820/06 - Benilde Elisabete Silva (e outra) 
DLB N.º 1702/06 | De BENILDE ELISABETE SILVA, residente na Estrada dos Pinheiros, n.º 

690, 2.º esquerdo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de moradia unifamiliar e muros na Rua do Prazo, na localidade de Pinheiros, 

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 2006/12/14, constante do respectivo 

processo (folha 49), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno entre o muro e o arruamento, para 

alargamento da via e execução do passeio; 

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

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado, 

devendo o mesmo fazer referência ao cumprimento do Regulamento do Plano Director 

Municipal e do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, acompanhado de declaração 

válida da inscrição do autor do projecto em Associação Pública de natureza profissional; 

2.2. memória descritiva corrigida, uma vez que a parcela em causa não está inserida 

em loteamento; 

2.3. elementos gráficos rectificados no que se refere ao muro confinante com o 

arruamento, de modo a prever a eliminação do gradeamento sobre o mesmo, não devendo 

este exceder 1,50 m de altura; 
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2.4. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

incêndios junto à via; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

5.1. 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 do Departamento 

de Obras Municipais; 

5.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente 

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

 
1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 
1.2.1. Processo de informação prévia n.º 63/05 - Luís Pereira Faustino 
DLB N.º 1703/06 | De LUÍS PEREIRA FAUSTINO, residente na Rua das Indústrias, n.º 63, 

na localidade de Palmeiria, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício misto na Rua Paulo VI - Calçada do 

Bravo, freguesia de Leiria, acompanhado da informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando 

que o requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/05/18, cujo 

conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 5.858, datado de 2006/06/06. 

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

pronunciou quanto ao teor da notificação que lhe foi efectuada, deliberou por unanimidade 

indeferir o pedido de informação prévia referente à operação urbanística acima referida, ao 

abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2006/05/18, transmitidos 

através do ofício n.º 5.858, datado de 2006/06/06. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de informação prévia n.º 6/06 - Luís Miguel Alçada Tomás de Almeida 
DLB N.º 1704/06 | De LUÍS MIGUEL ALÇADA TOMÁS DE ALMEIDA, residente em Vale 

Centeio, na localidade de Lameira de Cima – Cernache - Coimbra, referente ao aditamento 
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apresentado em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que estiveram 

na origem da proposta de indeferimento do pedido de informação prévia sobre a viabilidade 

de construção de um bloco habitacional, com demolição da edificação existente, na Praceta 

Adelaide Félix, lote 40, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, numa 

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

Residenciais, abrangida pelos Estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão. 

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

apresentado constam elementos que permitem solucionar os motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/06/01 e concordando com 

a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/07, 

constante do respectivo processo (folha 83), face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou 
por unanimidade aprovar o pedido de informação prévia sobre a realização da operação 

urbanística acima referida pelo prazo de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º da 

referida disposição legal, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o afastamento mínimo de 3,00m entre o edifício proposto e o limite da 

propriedade do lado poente/sul (Rua Adelaide Félix); 

2.º prever plataforma de nível na rampa de acesso de viaturas ao piso de estacionamento 

junto ao passeio com 4,00m de comprimento, a fim de garantir a entrada e saída de veículos 

em condições de segurança; 

3.º reduzir a altura da cobertura ao mínimo indispensável, podendo a área do sótão 

resultante destinar-se apenas a arrumos; 

4.º caso pretenda a abertura de vãos de iluminação para compartimentos habitacionais do 

lado nascente, deverá garantir o cumprimento do disposto no artigo 73.º do Regulamento 

Geral de Edificações Urbanas com o mínimo de 5,00m; 

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

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no Regulamento do Plano Director Municipal e 

de Segurança Contra Incêndios. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação aos restantes co-

proprietários do edifício. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise dos seguintes processos de informação de licenciamento industrial 
1.3.1. Processo de informação de licenciamento industrial n.º 9/04 - Augusto de 
Oliveira Vieira 
DLB N.º 1705/06 | De AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA, residente na Rua das Quintas, na 

localidade de Pernelhas, freguesia de Parceiros, referente ao pedido de aprovação do 

projecto para instalação de um estabelecimento industrial destinado ao fabrico de portas, 

janelas e elementos similares em metal no edifício situado na Rua dos Sobreiros, na 

localidade e freguesia acima indicadas. 

Sobre o assunto foi presente a informação prestada pela 3.ª Divisão de Obras 

Particulares do Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/07 (Sector de Apoio 

Técnico aos Licenciamentos Especiais), comunicando que o requerente não se pronunciou, 
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em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2006/04/06, cujo conteúdo lhe foi transmitido através 

do oficio n.º 4.066, datado de 2006/04/19. 

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

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

efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de instalação do 

estabelecimento industrial acima referido, pelos motivos já referidos na deliberação tomada 

em reunião de 2006/04/06, transmitidos através do ofício n.º 4.066, datado de 2006/04/19. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.2. Processo de informação de licenciamento industrial n.º 127/05 - LEITÃO DA 
CERCA - Preparação e Comercialização de Leitão Assado, Lda 
DLB N.º 1706/06 | De LEITÃO DA CERCA - PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

LEITÃO ASSADO, LDA, com sede social na Rua da Roda, na localidade de Cerca, freguesia 

de Maceira, referente ao pedido de aprovação do projecto de alteração do estabelecimento 

industrial destinado a abate e preparação de leitão assado situado no local acima indicado. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/12/07 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 105 e 106), e face ao 

disposto nos artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 69/03, de 4 de Abril, no n.º 5 do artigo 6.º 

do Regulamento de Licenciamento da Actividade Industrial, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e na Portaria n.º 473/03, de 11 de Junho, deliberou 
por unanimidade aprovar o projecto e autorizar a alteração do estabelecimento industrial 

acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º durante a laboração, o requerente deverá  cumprir com as condições constantes do 

anexo I do parecer técnico acima referido, na parte aplicável (folhas 101 a 104), e dos 

pareceres emitidos pelas entidades abaixo indicadas, cujas cópias deverão ser remetidas ao 

industrial, nomeadamente: 

1.1. Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral (folhas 70 e 71); 

1.2. Inspecção-Geral do Trabalho (folhas 73 a 77); 

1.3. Autoridade de Saúde de Leiria (folha 78); 

1.4. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 79 a 81); 

1.5. Direcção Geral de Veterinária (folha 100); 

2.º antes do início da exploração, apresentar pedido de vistoria à Câmara Municipal de 

Leiria, devendo o mesmo ser acompanhado de todos os elementos disponíveis 

comprovativos do cumprimento das condições impostas no ponto anterior, nos termos do 

artigo 14.º do Decreto-Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril; 

3.º de acordo com o estipulado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 69/03, de 10 de Abril, 

deverá existir em arquivo, nas instalações industriais do estabelecimento em causa, um 

processo devidamente organizado e actualizado referente ao licenciamento industrial, 

devendo nele incluir todos os elementos relevantes, nomeadamente referentes a alterações, 

independentemente de estas necessitarem ou não de licenciamento, conforme previsto no 

CMLeiria/ Acta n.º 30, de 2006.12.21 
 
 



1767 (25) 
 

n.º 2 do artigo 6.º do RELAI, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e 

disponibilizá-lo sempre que solicitado pelas entidades com competência de fiscalização. 

 Mais deliberou dar conhecimento da decisão tomada pela Câmara, bem como das 

condições impostas, ao requerente e às entidades consultadas, devendo anexar-se uma 

cópia do projecto de licenciamento industrial aprovado, conforme disposto nos n.ºs 4 e 5 do 

artigo 12.º do Decreto-Regulamentar acima referido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise dos seguintes processos de processos de vistoria 
1.4.1. Processo de processo de vistoria n.º 20/05 - Ateneu Desportivo de Leiria 
DLB N.º 1707/06 | De ATENEU DESPORTIVO DE LEIRIA, com sede social na Rua Vasco 

da Gama, n.º 17, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de verificação das 

condições de salubridade, solidez ou segurança contra riscos de incêndio do prédio situado 

no local acima referido. 

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

efectuada em 2006/08/16, constante do respectivo processo (folha 11), 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 2005/11/23, o qual ordenou a 

realização da vistoria ao edifício acima referido; 

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

Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo(s), ao abrigo do disposto 

na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, para no prazo de sessenta dias proceder(em) à realização das obras 

de conservação necessárias à reparação das deficiências constantes do auto de vistoria n.º 

252/2006, cujo teor deverá ser dado conhecimento ao(s) proprietário(s); 

3.º dar conhecimento ao requerente (Ateneu Desportivo de Leiria) do conteúdo do referido 

auto de vistoria e dos procedimentos adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.2. Processo de processo de vistoria n.º 33/06 - Jorge Estrela de Pinho e Almeida 
DLB N.º 1708/06 | De JORGE ESTRELA DE PINHO E ALMEIDA, residente na Calçada da 

Tapada, n.º 90, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa, referente ao pedido de vistoria à 

edificação, em avançado estado de degradação, situada na Travessa Barão Salgueiro n.º 3 

e Rua Alfredo Keil, freguesia de Leiria, com vista a averiguar a estabilidade e segurança do 

edifício, ou partes do mesmo, e respectiva homologação. 

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

efectuada em 2006/11/15, constante do respectivo processo (folha 15), 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 2006/11/10, o qual ordenou a 

realização da vistoria ao edifício acima referido; 
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2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

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

quarenta e cinco dias, proceder à realização dos trabalhos necessários por forma a garantir 

a segurança de pessoas e bens que circulam na via pública, nomeadamente os constantes 

do auto de vistoria n.º 301/06, cujo teor deverá ser dado conhecimento ao proprietário, e que 

abaixo se transcrevem: 

2.1. retirar todos os elementos soltos, nomeadamente telhas, caleiras, pedras, e outros 

elementos que possam cair para a via pública; 

2.2.  demolir as paredes exteriores, diminuindo a sua altura total em 2,50m, dado que a 

altura actual é muito elevada e as paredes já não têm suporte na estrutura interior; 

2.3. selar o topo das paredes remanescentes, de modo a minorar as infiltrações na 

própria parede e também para fixar os elementos que eventualmente estejam soltos; 

2.4. efectuar a limpeza do interior da edificação, retirando os materiais acumulados e a 

vegetação existente; 

2.5. tomar as medidas necessárias para a estabilização dos edifícios confinantes; 

2.6. escorar as paredes remanescentes, caso se verifique ser necessário. 

Mais deliberou: 

I - dispensar nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo a audiência prévia dos interessados, por se considerar urgente 

a decisão tomada; 

II - informar o proprietário de que os trabalhos de demolição de parte das paredes 

exteriores e limpeza do interior da edificação deverão ter acompanhamento arqueológico, 

ficando os mesmos a cargo do requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
Novembro 
DLB N.º 1709/06 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Novembro. 

   A Câmara tomou conhecimento. 
 
1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.6.1. Processo de loteamento n.º 6/97 - EDIFOZ - Empreendimentos Imobiliários, S. A. 
DLB N.º 1710/06 | Depois de analisar o processo de loteamento n.º 6/97, em que é promotor 

“Edifoz, Empreendimentos Imobiliários, S.A.”, a Câmara deliberou por unanimidade ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 141.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo revogar a deliberação por si tomada, em 29 de Dezembro de 2005, apenas na 

parte relativa à sua alínea a), mantendo-se a sua alínea b) e o seu último parágrafo, que se 

transcrevem: “ b) indeferir a proposta de alteração às cotas de soleira dos lotes 70 e 71, 

concedendo ao requerente o prazo de 30 dias para dizer o que se lhe oferecer sobre a 

respectiva proposta de indeferimento nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. Mais delibera aprovar a pretensão requerida para os lotes 56 e 

72.” 

CMLeiria/ Acta n.º 30, de 2006.12.21 
 
 



1769 (27) 
 

Deliberou ainda: 

a) Promover a discussão pública nos termos da informação jurídica n.º 111/2006, para as 

alterações referentes ao lote 8. 

b) Promover a discussão pública nos termos da informação jurídica n.º 111/2006, para as 

alterações referentes ao lote 74. 

c) Dar conhecimento do conteúdo da presente deliberação aos reclamantes, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 66.º do Código do Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.2. Processo de loteamento n.º 6/94 - Francisco Pedro dos Santos (e outros) 
DLB N.º 1711/06 | De Francisco Pedro dos Santos e Outros, acompanhado de um 

requerimento de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA AUGUSTO GASPAR E OUTROS, 

residente na Praceta do Choupal, Lote 99 – 5.º D.º, no lugar e freguesia de Parede, concelho 

de Cascais, a solicitar alterações aos lotes 1, 3 e 4, consistindo as mesmas no aumento da 

área de implantação, redução do número de pisos no lote 1 e redefinição dos polígonos de 

implantação nos lotes acima referidos, sito no lugar de Famalicão, da freguesia de Cortes. 

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

Divisão de Loteamentos de 13 de Dezembro de 2006, constante do respectivo processo 

(folha 208), deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, devendo requerer 

a emissão do aditamento ao alvará no prazo de um ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.3. Processo de loteamento n.º 5/00 - Construções Carvalheiro & Oliveira, Lda 
DLB N.º 1712/06 | DE CONSTRUÇÕES CARVALHEIRO & OLIVEIRA, LDA, com sede na 

Rua da Fonte, n.º 89, no lugar de Touria, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, 

acompanhado de dois requerimentos a solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

das obras de urbanização por um período de 12 meses e a recepção provisória referente às 

redes de águas e esgotos domésticos e pluviais, respectivamente, referente ao loteamento 

situado no lugar de Cova da Vinha – Cruz de São Tomé, da freguesia de Azoia. 

  A Câmara, depois de analisar os assuntos e considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos datada de 28 de Novembro de 2006, constante do respectivo 

processo (folhas 432 e 433), deliberou por unanimidade autorizar o seguinte: 

1.º a prorrogação do prazo por 12 meses para conclusão das obras de urbanização; 

2.º a recepção provisória das redes de águas e esgotos domésticos e pluviais e comunicar 

ao BNC – Banco Nacional de Crédito a redução da garantia n.º D000011279 para 10% do 

seu valor inicial, devendo para o efeito ser elaborado o correspondente auto de recepção. 

  Mais deliberou dar conhecimento ao promotor dos pareceres do Departamento de 

Obras Municipais e da Divisão de Parques e Espaços Verdes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.4. Processo de loteamento n.º 17/03 - A.M. MATOS - Investimentos Imobiliários, 
Lda 
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DLB N.º 1713/06 | De A. M. MATOS – INVESTIMENTOS IMOBILIÀRIOS, LDA, com sede 

social no lugar de Casal da Amieira, freguesia e concelho da Batalha, acompanhado de um 

requerimento a solicitar uma operação de loteamento para constituição de 8 lotes, sendo 4 

para habitação colectiva e 4 para habitação unifamiliar, num terreno situado no lugar de 

Guimarota, freguesia e concelho de Leiria, inserido em espaço urbano, em área habitacional 

ou residencial de média densidade, de acordo com a planta de delimitação do aglomerado 

de Leiria do PDM. 

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

pela Divisão de Loteamentos datadas de 15 de Fevereiro de 2006 e 28 de Novembro de 

2006, constantes do respectivo processo (folhas 111, 120 e 120 verso) e despacho da 

Senhora Vereadora datado de 30 de Novembro de 2006 (folha 120), deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de loteamento, de acordo com o Decreto - Lei n.º 555/99, 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 1 ano, os projectos de infra-estruturas elaborados de acordo 

com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades, pareceres técnicos e 

legislação em vigor; 

2.º ceder como compensação por insuficiência de área para o domínio privado do Município 

o lote 8, com a área de 1561,20m2, a que se atribui o valor de €140.230,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.5. Processo de loteamento n.º 11/06 - S.C.M.V – Sociedade de Construções Monte 
Verde, Lda 
DLB N.º 1714/06 | S.C.M.V. – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MONTE VERDE, LDA, 

com sede social na Praça D. Jorge, n.º 13, no lugar, freguesia e concelho de Grândola, 

acompanhado de um requerimento a solicitar uma Operação de Loteamento para a 

constituição de 4 lotes para habitação colectiva, num terreno inserido em espaço urbano, de 

acordo com a planta de delimitação do aglomerado de Leiria, do Plano Director Municipal, 

situado no lugar de Brejo, da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.  

 De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos verifica-se o seguinte: 

1.º as construções previstas para os lotes 1 e 2 não cumprem com os afastamentos 

mínimos ao recinto escolar existente, de acordo com o artigo 2.º do Decreto–Lei n.º 37.575, 

de 8 de Outubro de 1949. O afastamento referido, neste caso, não deverá ser inferior a uma 

vez e meia a altura da construção a erigir ao recinto escolar; 

2.º não cumpre com a altura da fachada do edifício para os lotes 3 e 4, de acordo com o n.º 

1 do artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

3.º a soma das áreas dos lotes com as áreas a integrar no domínio público não é igual à 

área total do terreno a lotear;  

4.º existe sobreposição das áreas dos lotes com as áreas de cedência para o domínio 

público, nas plantas de cedências e de apresentação. 

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

Divisão de Loteamentos de 4 de Agosto de 2006, constante do respectivo processo (folha 

48), deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão, nos termos 
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da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, devendo para o efeito notificar-

se o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a respectiva 

proposta de indeferimento do pedido. 

  Mais deliberou informar o promotor de que deverá esclarecer a legitimidade da 

firma requerente, face ao “arresto” em nome de Armando Brás Heleno, que consta nas 

certidões de teor predial e ainda informar o mesmo de que caso o projecto de loteamento 

seja reformulado, poderá este parecer ser revisto, ficando contudo condicionado aos 

pareceres dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Leiria (SMAS), EDP – 

Distribuição, PT – Comunicações, Junta de Freguesia, Ministério da Economia, Força Aérea 

Portuguesa, Aeroportos e Navegação Aérea e Estradas de Portugal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
2.1. Processo n.º T – 122/2002 - Projecto para o Pavilhão Desportivo de Souto da 
Carpalhosa. Aprovação de projecto e abertura de concurso público 
DLB N.º 1715/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe para a 

aprovação do projecto de arquitectura e uma informação do DOM propondo a aprovação do 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos com vista à abertura de um concurso 

público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 

2 de Março. 

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

deliberou por unanimidade aprovar o respectivo projecto de arquitectura. 

Mais deliberou aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar 

abrir um concurso público nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 48.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

2.2. Proposta de sentido único para a Rua Saint-Maur des Fossés (Ent. 24633/06) 
DLB N.º 1716/06 | Retirado 

 

 
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 do seguinte processo relacionado com a Divisão Administrativa 
Primeira alteração ao Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria 
DLB N.º 1717/06 | Na sequência da implementação na Divisão Administrativa do Sistema de 

Gestão da Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2000, o qual está em 
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processo de certificação por entidade acreditada para o efeito, com o objectivo de melhorar 

a qualidade dos serviços prestados, de modo a adequar os documentos de suporte da 

actividade em uso aos procedimentos de trabalho observados e aprovados, torna-se 

necessário proceder a algumas alterações de pormenor e, mais concretamente, à alteração 

do teor da epígrafe da Subsecção II da Secção II do Capítulo VI, dos artigos 21.º, 22.º e 24.º, 

bem como dos modelos de requisição constantes dos Anexos VI e VII e ao aditamento de 

um novo anexo do Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria, publicado no Diário da 

República, II série, n.º 225, de 22 de Novembro. 

Assim, propõe-se o seguinte: 

PRIMEIRO 

A epígrafe da Subsecção II da Secção II do Capítulo VI passa a ter a seguinte redacção: 

«Subsecção II 
Empréstimo e consulta da documentação de idade intermédia» 

SEGUNDO 

Os artigos 21.º, 22.º e 24.º passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 21.º 
Empréstimo ou consulta aos serviços municipais 

Para além dos membros do Executivo Municipal, qualquer serviço municipal pode 

solicitar o empréstimo ou consulta de documentação administrativa ao Arquivo por meio de 

requisição própria, a que se refere o artigo 24.º, devidamente assinada pelo seu 

responsável. 

Artigo 22.º 
Requisitos do pedido de empréstimo ou consulta 

1 ⎯  Os pedidos de empréstimo devem satisfazer os seguintes requisitos: 

a) ser dirigidos ao Arquivo Municipal, com a data da sua apresentação e a 

identificação do serviço requisitante;  

b) conter a assinatura do requisitante e do responsável do serviço requisitante; 

c) conter a autorização a que se refere a alínea b) do artigo 18.º. 

2 ⎯ Os pedidos de consulta são efectuados na sala de consulta do Sector de 

Arquivo Administrativo e, para além dos requisitos referidos na alínea a) do número anterior, 

devem conter ainda a assinatura o requisitante. 

Artigo 24.º 

[...] 

1 ⎯  As requisições de documentação dos órgãos ou serviços municipais ao Arquivo 

Municipal deverão ser feitas obrigatoriamente através de impresso próprio, consoante se 

trate de empréstimo ou consulta interna, cujos modelos são os previstos nos Anexos VII e 

VII-A ao presente Regulamento, do qual faz, parte integrante, podendo ser em suporte de 

papel ou digital. 

2 ⎯ ................................................................................................................................ 
3 ⎯................................................................................................................................. 
4 ⎯ ................................................................................................................................ 
5 ⎯ ................................................................................................................................ 
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6 ⎯ As requisições recebem no Arquivo Municipal um número de entrada, 

constituindo um livro próprio.  

7⎯.................................................................................................................................. 
TERCEIRO 

  Os modelos constantes dos Anexos VI e VII,  passam a ser os que constam em 

anexo à presente acta e que dela fazem parte integrante, com as seguintes epígrafes: 

«ANEXO VI 

Requisição para consulta externa 
ANEXO VII 

Requisição de empréstimo» 

QUARTO 

  É aditado o Anexo VII-A, com a redacção constante do anexo à presente acta e que 

dela faz parte integrante, com a seguinte epígrafe: 

«ANEXO VII-A 

Requisição para consulta interna» 

* * * * * 

A Câmara Municipal analisou o assunto e, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 6, 

alínea a) e para efeitos do disposto no artigo 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou 
por unanimidade concordar com as alterações propostas e submetê-las à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1718/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente, no período de 7 de Dezembro a 21 de 

Dezembro de 2006, correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 8429, 8430, 

8723, 8729, 8731, 8732, 8734, 8735, 8759, 8761, 8762, 8858, 8866, 8871 a 8874, 8877, 

8890, 8893 a 8898, 8901, 9009 a 9015, 9017, 9019 a 9021, 9023 a 9027, 9029, 9030, 9032 

a 9037, 9039 a 9048, 9050, 9051, 9054 a 9061, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 

6000, 6013, 6015, 6016, 6651, 7322, 7417, 8098, 8099, 8102, 8128, 8131, 8160, 8168, 

8191, 8198, 8261, 8279, 8292, 8293, 8311 a 8314, 8320, 8329, 8333, 8335 a 8338, 8345, 

8346, 8360, 8372, 8409 a 8412, 8433, 8439, 8458, 8460, 8469, 8473, 8477, 8478, 8480, 

8482, 8484, 8485, 8491, 8493 a 8495, 8497, 8506, 8510, 8517, 8542, 8546 a 8570, 8575 a 

8577, 8579, 8582, 8583, 8585, 8604, 8608 a 8610, 8617, 8619, 8622, 8627 a 8630, 8636, 

8638 a 8640, 8656 a 8658, 8664, 8677, 8699 a 8701, 8703 a 8706, 8709, 8710, 8712 a 

8716, 8718, 8725 a 8727, 8733, 8739, 8745, 8749, 8753 a 8757, 8760, 8763 a 8768, 8770 a 

8772, 8774 a 8777, 8778 a 8782, 8784, 8785, 8789 a 8791, 8793, 8796, 8797, 8799 a 8801, 

8803, 8806 a 8818, 8824, 8828 a 8830, 8832 a 8836, 8838 a 8845, 8848, 8849, 8852 a 

8856, 8859 a 8863, 8867, 8868, 8870, 8879, 8880, 8882, 8885, 8886, 8903, 8905, 8909 a 

8913, 8915 a 8928, 8931 a 8968, 8971 a 9008, 9052, 9053, 9071, 9072, 9075, 9077, 9078, 
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9080 a 9084, e às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 725, 726, 744 a 791 no valor 

total de €2.387.492,59.  

 

3.2.2. Aquisição de parcela de terreno junto ao Moinho dos Caniços, para o espaço do 
Museu do Moinho do Papel 
DLB N.º 1719/06 | Presente o processo referente à aquisição de uma parcela de terreno 

com a área de 608,17 m², confinante com o edifício do Moinho dos Caniços, propriedade do 

Município. 

Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço, responsável pelas negociações para aquisição 

da parcela de terreno acima identificada, na sequência dos poderes que lhe foram 

conferidos pela Câmara, na reunião de 4 de Maio de 2006, foi presente a seguinte proposta: 

Adquirir uma parcela de terreno com a área de 608,17 m2, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo n.º 4456 e não descrito na Conservatória do Registo Predial, no valor total de 

€100.348,00 (cem mil trezentos e quarenta e oito euros) aos proprietários a seguir 

identificados: 

- Alzira Caseiro de Oliveira Lagoa Serrador, com o NIF 145342026, viúva, residente 

na Rua Comandante Almeida Henriques, n.º 14, 4.º, Leiria - €31.358,75; 

- Maria Teresa Lagoa dos Santos Serrador Mendes Pereira, com o NIF 124887880, 

casada em comunhão geral de bens com Guilherme Manuel da Costa Mendes Pereira, 

residentes na Rua Comandante Almeida Henriques, n.º 14, 1.º Dt.º, Leiria - €6.271,75; 

- António José Lagoa dos Santos Serrador, com o NIF 125614535, casado em 

comunhão de adquiridos com Dina Maria Santos Gândara da Silva Serrador, residentes na 

Rua Comandante Almeida Henriques, n.º 14, 3.º Esq., Leiria - €6.271,75; 

- Jorge Manuel Lagoa dos Santos Serrador, com o NIF 115347658, casado em 

comunhão de adquiridos com Ana Paula Calado de Sousa Serrador, residentes na Rua 

Comandante Almeida Henriques, n.º 14, 1.º Esq., Leiria - €6.271,75; 

- José Ferreira Barbeiro, com o NIF 172280648, divorciado, residente na Rua de 

Santo António, n.º 137, Leiria - €5.853,63; 

- Joaquim José Ferreira Barbeiro, com o NIF 117868663, casado em comunhão geral 

de bens com Irene Antunes da Fonseca Barbeiro, residentes na Rua de Santo António, n.º 

130, Leiria - €5.853,63; 

- Deolinda Ferreira Barbeiro, com o NIF 122891953, casada no regime de separação 

de bens com Francisco António Crespo, residente em Sismaria, Marrazes, Leiria - 

€1.672,47; 

- Maria Fernanda Faria Barbeiro Mendes, com o NIF 115730338, casada em 

comunhão geral de bens com Belarmino da Conceição Mendes, residentes na Rua do 

Campo da Bola, n.º 2, Boavista, Leiria - €1.672,47; 

- Maria de Lurdes Barbeiro Costa Gomes, com o NIF 112841228, casada em regime 

de separação de bens com Albino Gomes dos Santos, residentes na Rua de Santo Isidro, 

n.º 8, Boavista, Leiria - €836,23; 

- Hilário Manuel Barbeiro da Costa, com o NIF 114808384, casado em regime de 

separação de bens com Helena Maria da Silva Moreira da Costa, residentes no Largo da 

Madalena, n.º 865, Agodim, Colmeias, Leiria - €836,23; 
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- Gracinda da Silva Lagoa, como NIF 120601044, solteira, maior, residente na Rua de 

Santo António, n.º 35, 2.º Dt.º, Leiria - €11.149,78; 

- António da Silva Lagoa, com o NIF 120601036, casado em regime de separação de 

bens com Maria Odete da Silva Marques Lagoa, residentes na Av. Combatentes da Grande 

Guerra, n.º 65, 3.º Esq., Leiria - €11.149,78; 

- Delfim Manuel Franco da Silva Lagoa, com o NIF 132596938, casado em comunhão 

de adquiridos com Maria da Conceição da Cunha Barbosa Lagoa, residentes na Rua D. 

José Alves Correia da Silva, n.º 107, R/C Esq. - €2.229,96; 

- Nuno de Santa Maria Franco da Silva Lagoa, com o NIF 115304550, casado em 

comunhão de adquiridos com Maria Fernanda Antunes Pereira, residentes na Rua 

Comandante Almeida Henriques, Lote 3, n.º 32, 5.º Esq., Leiria - €2.229,96; 

- Ana Maria Franco da Silva Lagoa Duque Simões, com o NIF 147347696, casada em 

comunhão de adquiridos com João José Ribeiro Duque Simões, residente na Calçada do 

Tojal, n.º 29, 3.º Dt.º, Benfica, Lisboa - €2.229,96; 

- Filomena Paula Toscano Lagoa, com o NIF 215763394, solteira, maior, residente na 

Rua Glória Barata Rodrigues, Lote 1, 1.º Dt.º, Leiria - €2.229,96; 

- Adelina Rodrigues dos Santos, com o NIF 237728346, viúva, residente em Freiria, 

Espite, Ourém - €1.486,64; 

- Luísa Antunes dos Santos, com o NIF 176138633, casada em comunhão geral de 

bens com Manuel Pereira, residentes em Sismaria, Monte Redondo - €743,32. 

Após análise do processo e no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) 

do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

adquirir a parcela de terreno com a área de 608,17 m2, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo n.º 4.456 e não descrito na Conservatória do Registo Predial, pelo valor de 

€100.348,00 (cem mil trezentos e quarenta e oito euros). 

A respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 5.845/06, de 30 de 

Novembro. 

  Mais deliberou, conceder poderes à Sr.ª Presidente da Câmara para outorgar a 

competente escritura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.3. Restituição à Otis-Elevadores, Lda 
DLB N.º 1720/06 | A Otis-Elevadores, Lda, vem solicitar através do ofício com a ref.ª 

COBL0620/06 MM/LM, de 2006/05/25, a restituição da importância de €1.139,70 referente à 

contabilização indevida de notas de crédito de facturas que já tinham sido devolvidas pelo 

Serviço de Aprovisionamento. 

Ao consultar o nosso arquivo, constatou-se que através da Ordem de Pagamento n.º 

1656, de 2003/03/24, pagámos várias facturas, entre as quais as facturas n.ºs 61.980 e 

85.016. Posteriormente, porque não tinham sido prestados todos os serviços facturados e na 

sequência de negociações estabelecidas entre as partes, a Otis – Elevadores, Lda. emitiu as 

notas de crédito n.ºs 498 e 499, datadas de 2005/05/05, no valor de, respectivamente, 

€147,79 e €177,27, sobre as facturas 85.016 e 61.980, já citadas. 

CMLeiria/ Acta n.º 30, de 2006.12.21 
 
 



1776 (34) 
 

Para além destas notas de crédito, a Otis, Lda. enviou-nos outras notas de crédito (a 

n.º 5003244, de 2005/10/10, de €267,62, a n.º 5003245, da mesma data, também de 

€267,62, e a n.º 5003246, da mesma data e de €279,40, perfazendo no total €814,64), 

relativas, respectivamente, às facturas n.ºs 23878, 30793 e 40207). 

Todas as notas de crédito supracitadas foram incluídas na Reposição n.º 30849, 

efectuada em 2005/11/09, no valor de €1.139,70.  

Acontece, porém, que as facturas n.ºs 23878, 30793 e 40207, que totalizam 

€814,64, já haviam sido anteriormente devolvidas pelo Serviço de Aprovisionamento, por 

este não ter qualquer contrato relativo a esta facturação. 

Assim, e ao contrário do que sucedeu, dever-se-iam ter devolvido as notas de 

crédito n.º 5003244, de 2005/10/10, de €267,62, n.º 5003245, da mesma data, também de 

€267,62, e a n.º 5003246, da mesma data e de €279,40, perfazendo no total €814,64 porque 

as facturas que lhe deram origem não foram pagas nem por nós consideradas e foram 

devolvidas.  

Face ao exposto, conclui-se que não há lugar à restituição de €1.139,70, como 

pretendia a empresa, mas sim de apenas €814,64.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, 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, e tendo em conta 

a existência de dotação orçamental na rubrica 0103/06020301 – Restituições, esse valor foi 

objecto de proposta de cabimento n.º 5904/06, de 11 de Dezembro, deliberou por 
unanimidade autorizar a restituição da importância de €814,64 à Otis-Elevadores, Lda, bem 

como o respectivo pagamento. 

 
3.2.4. Pedido de material de secretaria para as Obras Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal. Rectificação. 
DLB N.º 1721/06 | Presente a proposta de rectificação do texto constante da deliberação n.º 

1263/05, de 1 de Agosto de 2005, na qual a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a 

aquisição do material de secretaria para o bom funcionamento das “Obras Sociais do 

Pessoal da Câmara Municipal de Leiria”. 

 Assim, onde se lê: 
 “Pedido de material de secretaria para as Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal. 

 Presente o ofício n.º 89/2005 das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria (ENT 2005/17989) a solicitar diverso material em falta na secretaria e necessário para 

o seu bom funcionamento, conforme relação anexa.  

 A Câmara analisou o pedido e, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 1, alínea o) 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar a aquisição do material de secretaria 

para o bom funcionamento das “Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria.”” 

  Deve-se ler: 
  “Pedido de Equipamento Administrativo, Equipamento Informático, Equipamento 

Básico, Material de Consumo Clínico e Material de Escritório para as Obras Sociais do 

Pessoal da Câmara Municipal. 

CMLeiria/ Acta n.º 30, de 2006.12.21 
 
 



1777 (35) 
 

 Presente o ofício n.º 89/2005 das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria (ENT 2005/17989) a solicitar diverso material em falta, conforme relação anexa.  

 A Câmara analisou o pedido e, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade autorizar a aquisição do Equipamento 

Administrativo, Equipamento Informático, Equipamento Básico, Material de Consumo Clínico 

e Material de Escritório para o bom funcionamento das “Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria.”” 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

rectificação acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1722/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 20 de Dezembro de 

2006, apresentando um Total de Disponibilidades de €4.992.187,63, sendo de Operações 

Orçamentais €4.442.781,53 e de Operações de Tesouraria €549.406,10. 
 
 

Ponto quatro 
 Depar tamento  de  Jur íd ico  e  Recursos  Humanos 

 
Voto de Pesar 
DLB N.º 1723/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um  voto de profundo pesar, à funcionária Elisa Fernanda Carlos Silva, Assistente 

Administrativa Especialista do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de seu pai  Augusto Pedro Silva. 

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

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

 

 

Ponto cinco 
 Depar tamento  de  P laneamento  e  Urbanismo 

 
Proposta de alteração ao PDM em vigor 
DLB N.º 1724/06 | Presente a proposta de alteração ao regulamento do  PDM em vigor, 

anexa à presente acta  e qual faz parte integrante, ao abrigo do artigo 97.º (alteração sujeita 

a regime simplificado) do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei n.º 310/03, de 10 de Dezembro, nos artigos: 

 10.º (Reserva Ecológica Nacional), 24.º (Rede Rodoviária Nacional), 37.º (Interdições), 47.º 

(Áreas Urbanizáveis-Índices Urbanísticos),49.º (Áreas Industriais), 50.º (Indústria em Zona 

Residencial), 55.º(Espaços Urbanos e Urbanizáveis), 58.º (Áreas de Transição 

Urbano/Rural), 59.º ( Espaços e Zonas Industriais) e 76.º (Loteamentos). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 64.º, n.º 6, alínea a) e artigo 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aprovar as alterações e remeter o documento para 

a Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
6.1.1. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(Ent.30160/06) 
DLB N.º 1725/06 | Presente o requerimento de LEIRINOITES-ACTIVIDADES HOTELEIRAS 

E DE LAZER, LDA, com sede na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 168 – Leiria,  a 

solicitar o prolongamento do horário de funcionamento até às 6h00m, nos dias 15 e 16 de 

Dezembro do corrente ano, para comemoração do aniversário do estabelecimento BEAT 

CLUB, com sede na morada supra, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara de 2006/12/11 a deferir o pedido. 

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

despacho de 2006/12/11 da Senhora Presidente a deferir o pedido. 

 
6.1.2. Reposição de receita a favor do IPQ (Int.12797/06) 
DLB N.º 1726/06 | Presente uma informação do Sector de Licenciamentos Diversos, 

referindo que, por lapso, aquando da emissão das guias de recebimento n.ºs 31680, 32014 

e 32018, datadas de 2006/11/17 e de 2006/11/21, respectivamente, no montante total de € 

95,61, as importâncias foram arrecadas, na totalidade, para os cofres deste Município, 

quando deveria ter sido 10% para o IPQ (Instituto Português da Qualidade). 

Assim, o IPQ deverá ser abonado do montante de € 9,56 (nove euros e cinquenta e 

sete cêntimos), valor esse que foi objecto de proposta de cabimento n.º 6071/06, de 19 de 

Dezembro. 

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

pagamento ao IPQ – Instituto Português da Qualidade, do valor total de € 9,56, devendo ser 

tomados os procedimentos contabilísticos necessários à correcção devida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Entfe.7329/06) 
DLB N.º 1727/06 | Presente o requerimento de NUNO GONÇALO DOS SANTOS SILVA, 

residente na Estrada Nacional, n.º  39B, Maceirinha, freguesia de Maceira, deste concelho, a 

solicitar licença especial de ruído, para os dias 7, 8 e 9 de Dezembro do corrente ano, para a 

realização de festa a ter lugar na morada supra, no horário compreendido entre as 22h00m 
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do dia 7 e a 02h00m do dia seguinte, e igual período para os restantes dias, do qual consta 

o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2006/12/06, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2006/12/06 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 
6.1.4. Prolongamento do horário de estabelecimentos de animação nocturna na 
passagem de ano 
DLB N.º 1728/06 | Pela Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa Magalhães 

foi presente a seguinte proposta: 

“Considerando que a noite da passagem de ano, é por tradição, uma noite de diversão e de 

grande afluência de público aos estabelecimentos de animação nocturna sedeados na área 

do concelho de Leiria; 

Considerando que é vantajoso permitir que a circulação de pessoas e do trânsito 

seja o mais diluída possível ao longo da noite, evitando-se aglomerações e possíveis 

acidentes;  

Propõe-se que os estabelecimentos de animação nocturna devidamente licenciados 

para o efeito possam prolongar o seu horário de funcionamento em mais duas horas na 

passagem de ano.” 

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

com a proposta apresentada e autorizar, a título excepcional, nos termos do n.º 1, do artigo 

6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento, o prolongamento do horário 

de funcionamento em mais duas horas, na passagem de ano, dos estabelecimentos 

animação nocturna – discotecas, salas de dança, estabelecimentos de restauração e 

bebidas - devidamente licenciados para o efeito e sediados na área do concelho de  Leiria. 

Mais deliberou mandar divulgar esta deliberação através de edital a publicar para o 

efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.5. Transmissão da titularidade do Quiosque situado na Largo da República 
DLB N.º 1729/06 | Retirado 

 
6.1.6. Apoio ao Gabinete Técnico Florestal 
DLB N.º 1730/06 | No âmbito da prevenção de incêndios florestais, a Câmara realiza a 

limpeza de matos municipais que não se encontrem na devida salubridade.  

Porque o ordenamento florestal e a prevenção de incêndios florestais são uma 

estratégia sempre presente do Município, foram promovidos contactos com algumas 

entidades públicas e privadas que manifestaram interesse em associar-se às acções de 

campanha de sensibilização dos cidadãos para o risco de incêndios. 

Por conseguinte são presentes os seguintes documentos: 

- ENTFE. 7.327/2006, da Ambinatura – Conservação e Manutenção do Ambiente, Lda., 

associando-se à iniciativa garantindo a oferta de panfletos, no valor de €1.000,00 (mil euros), 

alertando para o perigo dos incêndios florestais. 
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- ENTFE. 7.651/2006, da AmbiFloresta, Lda., manifestando o interesse em garantir a 

oferta de panfletos, no valor de €1.000,00 (mil euros), de sensibilização da protecção e 

defesa da floresta e de conservação da natureza.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5A-2002, deliberou por 
unanimidade aceitar os apoios atribuídos no âmbito da limpeza de matos municipais. 

Mais deliberou atribuir um voto de agradecimento às empresas Ambinatura – 

Conservação e Manutenção do Ambiente, Lda. e  AmbiFloresta, Lda.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.7. Apoio para ligação de ramal de água à Fábrica da Igreja Paroquial do Souto da 
Carpalhosa, em Carreira 
DLB N.º 1731/06 | Retirado 

 
6.1.8. Apoio à Freguesia de Ortigosa para obras de beneficiação do Cemitério de Riba 
d'Aves 
DLB N.º 1732/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Freguesia de Ortigosa (ENT. 29593/06), 

para apoiar a execução de obras de beneficiação do Cemitério de Riba d’Aves. 

Deste modo, vem agora a Freguesia de Ortigosa solicitar à Câmara um apoio 

financeiro no valor de €10.000,00 (dez mil euros). O apoio a efectuar está em conformidade 

com as Opções do Plano para 2006, rubrica 2006-I-244, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º  6031/06, de 15 de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 

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

conceder um apoio à Freguesia de Ortigosa no valor de €10.000,00 (dez mil euros) para 

obras de beneficiação do Cemitério de Riba d’Aves. 

 
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Ambiente 
6.2.1. Tarifa dos Resíduos Sólidos Urbanos 
DLB N.º 1733/06 | Retirado 
 
 

Ponto sete 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l   

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Educativa  
7.1.1. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 
DLB N.º 1734/06 | Presente os pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares 

deste Município, apresentado por: 

- Corpo Nacional de Escutas (ENT. 29.469), para o dia 8 de Dezembro de 2006. 

- Colégio Dr. Luís Pereira da Costa (ENTFE. 7.206/06) para os dias 14 e 20 de 

Dezembro/2006. 
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- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º CEB de 

Marinheiros (ENT. 29.466) para o dia 19 de Dezembro de 2006. 

- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1.226 da Bajouca – (ENT. 30.641/06) para 

o dia 23 de Dezembro de 2006. 

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

despacho do Senhor Vereador da Educação e Cultura que autorizou as cedências com 

isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições regulamentares, para os 

dias acima referido. 

 
7.1.2. Cedência gratuita do autocarro do Município 
DLB N.º 1735/06 | Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 

Município apresentado por: 

- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 877 (ENT 27.753/06) para os dias 26 a 29 

de Dezembro 

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

cedência com isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições 

regulamentares para os dias acima referidos. 

 
7.1.3. Acção Social Escolar. Auxílios económicos – 1.º CEB 
DLB N.º 1736/06 | Presente processo de candidatura para atribuição de Auxílios 

Económicos – 1.º CEB (ano lectivo 2006/2007) e informação dos Serviços de Educação com 

resultado da análise das candidaturas, cujo quadro síntese se apresenta de seguida: 

 

Listas Definitivas                              
(Após Auscultação dos Parceiros Educativos) Agrupamento de Escolas Escolas EB1 

N.º Cand. A B Exc. 
Agodim 10 2 2 6 
Alcaidaria 2 2 0 0 
Barracão 6 2 2 2 
Barreiro 4 2 2 0 
Bidoeira de Cima 18 7 5 6 
Boavista 5 5 0 0 
Bouça 7 7 0 0 
Casal da Quinta 15 6 3 6 
Colmeias 22 12 6 4 
Feijão 4 2 1 1 
Figueiras Centro 4 1 2 1 
Figueiras Nova 2 1 0 1 
Machados 11 6 2 3 
Mata 3 0 2 1 
Memória 7 7 0 0 
Milagres 6 3 0 3 
Raposeira 5 2 3 0 
Santa Margarida 4 1 0 3 

Colmeias 

 Total 135 64 30 37 
Amarela 32 21 3 8 
Arrabalde 22 12 4 6 
Barosa 15 5 2 8 
Branca 39 25 5 9 
Guimarota 15 8 3 4 
Capuchos 27 18 2 7 

D. Dinis 

 Total 150 89 19 42 
A-do-Barbas 9 7 2 0 Maceira 
A-dos-Pretos 6 1 4 1 
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Arnal 2 1 0 1 
 

Costas 10 4 4 2 
Maceira Lis 24 15 3 6 
Maceirinha 11 7 0 4 
Pocariça 4 4 0 0 
Porto do Carro 7 1 2 4 
Vale Salqueiro 2 2 0 0 

 

 Total 78 45 15 18 
Bajouca 23 7 4 12 
Bouça de Lá 2 0 0 2 
Carreira n.º1 30 13 7 10 
Carvide 18 1 5 12 
Casal Novo 12 2 4 6 
Chã da Laranjeira 13 3 5 5 
Coimbrão 16 3 9 4 
Ervideira 2 1 0 1 
Fonte Cova 4 2 1 1 
Lameira 4 0 3 1 
Lavegadas 17 0 8 9 
Moinhos de Carvide 8 2 2 4 
Moita da Roda 14 2 6 6 
Monte Real 13 1 1 11 
Monte Redondo 41 7 15 19 
Ortigosa 21 8 3 10 
Outeiro da Fonte 11 0 0 11 
Pedrógão 6 2 1 3 
Serra Porto do Urso 9 3 2 4 
Sismaria 10 4 3 3 
Souto da Carpalhosa 13 6 0 7 
Vale da Bajouca 11 3 3 5 
Vale da Pedra 17 9 2 6 
Várzeas 7 2 1 4 

Rainha Santa Isabel 

 Total 322 81 85 156 
Chainça 11 8 1 2 
Loureira 15 2 3 10 
Vale Sumo 12 3 2 7 
Stª Catarina da Serra 31 7 13 11 

 Jardins da Serra 

 Total 69 20 19 30 
Apariços 1 1 0 0 
Caldelas 11 8 1 2 
Caranguejeira 13 3 6 4 
Caxieira 9 6 2 1 
Palmeiria 5 3 1 1 
Quintas do Sirol 11 6 3 2 
Souto de Baixo 8 4 2 2 
Souto de Cima 5 1 2 2 

Caranguejeira 

Total 63 32 17 14 
Andreus 2 0 1 1 
Azoia 31 16 8 7 
Codiceira 2 1 0 1 
Cortes 9 3 3 3 
Cruz d`Areia 34 22 4 9 
Famalicão 10 5 0 5 
Marvila 11 9 1 1 
Mouratos 4 0 1 3 
Parceiros 23 9 5 9 
Pernelhas 16 7 2 7 
Reixida 8 4 2 2 
Telheiro 15 13 0 2 
Vale do Horto 5 4 1 0 

José Saraiva 

Total 173 93 28 52 
Barreiros 26 16 5 5 
Amor 14 8 1 5 
Casal dos Claros 8 3 2 3 
Casal Novo 5 1 2 2 
Coucinheira 8 5 2 1 
Gândara dos Olivais 39 27 6 6 

Marrazes 

Marinheiros 30 25 2 3 
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Marrazes 49 32 11 6 
Pinheiros 15 9 2 4 
Quinta da Alçada 56 5 6 0 
Regueira de Pontes 12 8 4 0 
Chãs 20 4 8 8 
Sismaria da Gândara 36 27 4 5 

 

Total 318 215 55 48 
Andrinos 6 3 1 2 
Arrabal 18 1 6 11 
Courelas 24 18 0 6 
Martinela 4 0 0 4 
Paulo VI 34 23 9 2 
Pousos n.º 1 9 5 1 3 
Touria 2 0 0 2 
Várzea 7 1 3 3 
Vidigal 15 4 2 9 

Dr. Correia Mateus 

Total 121 55 22 44 

Para conhecimento da Câmara apresenta-se quadro comparativo relativamente 

ao ano anterior 

 2005/2006 2006/2007 
Candidaturas 1536 1429 
Escalão A 740 698 
Escalão B 301 290 
Excluídos 495 441 

 

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

Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, da alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

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

Setembro, e cujo valor foi objecto de proposta de cabimento n.º 5.969/06, de 12 de 

Dezembro, deliberou por unanimidade concordar com a informação apresentada e 

aprovar, no âmbito dos Auxílios Económicos (Livros e Material Escolar) os valores de €40,00 

(Alunos Escalão A) e €35,00 (Alunos Escalão B) e transferir para os Agrupamentos de 

Escolas a respectiva verba, de acordo com o que se apresenta: 

 

Agrupamento de Escolas de Colmeias €3.610,00 

Agrupamento de Escolas D. Dinis €4.225,00 

Agrupamento de Escolas de Maceira €2.325,00 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel €6.215,00 

Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra €1.465,00 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira €1.875,00 

Agrupamento de Escolas José Saraiva €4.700,00 

Agrupamento de Escolas de Marrazes €10.525,00 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus €2.970,00 

Total €37.910,00 

1- Considerar os alunos carenciados beneficiários do programa “serviço de 

refeições”, com produção de efeitos desde o início do ano lectivo. 
Mais deliberou que a transferência de verbas seja efectuada em dois momentos, o 

1.º momento – aproximadamente 70% do valor, em Dezembro 2006 e o 2.º momento – 

aproximadamente 30% do valor, em Janeiro 2007, conforme quadro que se apresenta: 
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Dezembro 2006 Janeiro 2007 
Agrupamento de Escolas de Colmeias € 2.527,00 € 1.083,00 
Agrupamento de Escolas D. Dinis € 2.957,50 € 1.267,50 
Agrupamento de Escolas de Maceira € 1.627,50 € 697,50 
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel € 4.350,50 € 1.864,50 
Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra € 1.025,50 € 439,50 
Agrupamento de Escolas de Caranguejeira € 1.312,50 € 562,50 
Agrupamento de Escolas José Saraiva € 3.290,00 € 1.410,00 
Agrupamento de Escolas de Marrazes € 7.367,50 € 3.157,50 
Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus € 2.079,00 € 891,00 

TOTAL  €26.537,00 €11.373,00 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Programa de generalização do Inglês e de outras actividades de enriquecimento 
curricular no 1.º CEB. Apoio a entidades parceiras 
DLB N.º 1737/06 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, que é do 

seguinte teor: 

«Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 

3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino 

básico público, aprovado por Despacho n.º 12591 (2.ª série), publicado no Diário da 

República n.º 115, de 16 de Junho de 2006. 

«Considerando o elevado número de turmas em desdobramento de horário no 

concelho de Leiria e a necessidade de utilizar outros espaços (alternativos da comunidade); 

«Considerando a colaboração das entidades parceiras (Agrupamentos de Escolas, 

Associações de Pais, Freguesias...) na criação de condições para o bom funcionamento dos 

programas; 

 «Propõe-se a atribuição das verbas às entidades conforme quadro que se 

apresenta: 

ENTIDADES TOTAL 2006 2007 
Associação de Pais Quinta do Alçada €15.600,00 €7.800,00 €7.800,00 
Freguesia de Marrazes €28.000,00 €14.000,00 €14.000,00 
Associação de Pais Sismaria da Gândara €12.000,00 €6.000,00 €6.000,00 
Associação de Pais Gândara dos Olivais €3.500,00 €1.750,00 €1.750,00
Associação de Pais Amor €6.650,00 €3.325,00 €3.325,00 
Agrupamento de Escolas de Marrazes €1.436,40 €718,20 €718,20
Associação de Pais Boavista €1.436,40 €718,20 €718,20 
Associação de Pais Milagres €957,60 €478,80 €478,80 
Associação de Pais Colmeias €4.309,20 €2.154,60 €2.154,60 
Associação de Pais Bouça €957,60 €478,80 €478,80 
Freguesia de Bidoeira €1.600,00 €1.600,00 ------------------
Freguesia de Bajouca €478,80 €239,40 €239,40 
Freguesia de Ortigosa €478,80 €239,40 €239,40 
Freguesia de Monte Redondo €1.915,20 €957,60 €957,60 
Freguesia de Souto da Carpalhosa €478,80 €239,40 €239,40 
Freguesia de Coimbrão €957,60 €478,80 €478,80 
Freguesia de Carvide €957,60 €478,80 €478,80
Freguesia de Monte Real €478,80 €239,40 €239,40 
Paróquia de Santa Isabel de Portugal - Cruz da 
Areia €2.250,00 €1.125,00 €1.125,00 

Agrupamento de Escolas J. Saraiva €2.394.00 €1.197,00 €1.197,00 
Associação de Pais Leiria 6 e Barreira €554,80 €277,40 €277,40 
Associação de Pais Parceiros €2.800,00 €1.400,00 €1.400,00 
Agrupamento de Escolas de Caranguejeira €1.915,20 €957,60 €957,60 
Agrupamento de Escolas de Maceira €1.915,20 €957,60 €957,60 
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 €1.272,00 €718,20 €553,80
Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus €2.872,80 €1.436,40 €1.436,40
ASAL- Associação de Solidariedade Académico 
de Leiria €6.000,00 €3.000,00 €3.000,00

Associação de Pais Leiria n.º 1 €7.642,44 €3.821,22 €3.821,22
Total €111.809,24 €56.786,82 €55.022,42

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

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

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

com a proposta acima referida e aprovar os valores nela constantes. 

Mais deliberou que a transferência de verbas seja efectuada em dois momentos, o 

primeiro em Dezembro de 2006, em metade do valor, e o segundo em Março de 2007, a 

segunda metade do valor. A despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 5.937/06, de 

11 de Dezembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Social  
7.2.1. Atribuição de subsídios à Acção Social 
DLB N.º 1738/06 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta 
/Data 

Cáritas 
Diocesana de 
Leiria 
(Entrada 
28561/2006) 

Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades da Casa 
da Cáritas na Praia do 
Pedrógão. 

€2.500,00 2006-I-59 
6.032 /06,  
de 15 de 

Dezembro 

Cáritas 
Diocesana de 
Leiria 

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

pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos às entidades constantes no 

respectivo mapa. 

(Entrada 
28562/2006) 

Apoio para obras de 
manutenção da Casa 
da Cáritas na Praia do 
Pedrógão 

€2.000,00 2006-I-66 
6.030 /06,  
de 15 de 

Dezembro 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto oito 
 D epar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 

 

8.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Cultura 
8.1.1. Cancelamento de apoio ao Ateneu Desportivo de Leiria 
DLB N.º 1739/06 | Presente uma carta do Ateneu Desportivo de Leiria (ENT. 29.868/06) 

dando conhecimento que a partir de Junho de 2006 deverá cessar o apoio mensal regular 

atribuído por deliberação camarária de 1997-07-16, destinado ao funcionamento do seu 

grupo de teatro, com efeitos retroactivos a Junho de 2006. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade tomar cessar 

a atribuição do referido apoio mensal ao Ateneu Desportivo de Leiria, conforme solicitado, 

com efeitos retroactivos a Junho de 2006. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2. Análise do seguinte processo relacionado com o Desporto  
8.2.1. «X Meeting de Orientação do Centro» - Apoio ao Clube de Orientação do Centro 
DLB N.º 1740/06 | Presente as cartas (ENT. 24.999/05 e ENTFE n.º 6.978/06) do Clube de 

Orientação do Centro, solicitando a colaboração da Câmara Municipal de Leiria para a 

realização de uma prova de orientação pedestre, “X Meeting de Orientação do Centro”, a ter 

lugar no Concelho de Leiria, Freguesia do Coimbrão, nos dias 13 e 14 de Janeiro de 2007. 

Considerando que: 

a) a prova em epígrafe foi atribuída ao Clube de Orientação do Centro pela Federação 

Portuguesa de Orientação; 

b) esta prova faz parte do calendário nacional e é constituída por duas etapas, ambas 

pontuáveis para a Taça de Portugal; 

c) o concelho de Leiria receberá a visita de cerca de 700 participantes, permitindo a 

divulgação e promoção da nossa região; 

d) a promoção da região será também potenciada pela cobertura televisiva do evento, 

através de um programa dedicado a esta modalidade, com emissão de 15 minutos no 

Sábado, 20 de Janeiro de 2007, na RTP 2. 

Para fazer face a despesas com a organização do “X Meeting de Orientação do 

Centro”, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios: 

- apoio financeiro no valor de €7.000,00 (sete mil euros), para fazer face a despesas com a 

elaboração do mapa da competição e prémios de presença dos participantes; 

- 3 quadros pequenos em estanho com o castelo de Leiria; 

- 700 t-shirts com o brasão do Município; 

- 700 folhetos de promoção da cidade de Leiria; 

- assegurar a estadia e banhos para os cerca de 700 participantes, no Pavilhão Desportivo 

Municipal da Carreira, entre as 14h00m do dia 13 de Janeiro de 2007 e as 15h00m do dia 14 

de Janeiro de 2007; 

- assegurar o aluguer de 4 módulos sanitários, entre os dias 12/01/07 e 15/01/07, com 

limpeza no dia 13/01/07 e respectivos consumíveis, a colocar no local da prova, junto à 

estação de tratamento de águas da SIMLIS, no Coimbrão; 

- empréstimo e transporte de 20 grades metálicas, 4 mesas de banquete e 30 cadeiras, a 

colocar no dia 12/01/07, no local da prova (junto à estação de tratamento de águas da 

SIMLIS, no Coimbrão) e regresso do material a 15 de Janeiro de 2007; 

- Colocação no dia 12/01/07 e regresso a 15/01/07, de 2 contentores (800l) e 6 caixotes 

(110l) do lixo, com limpeza a 13/01/07 a partir das 20H00, bem como a cedência de 100 

sacos de plástico para o lixo, para o local da prova (junto à estação de tratamento de águas 

da SIMLIS, no Coimbrão). 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de cabimento 

n.º 6.024/06, de 14 de Dezembro de 2006. 

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

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

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

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Clube de Orientação do Centro o 

referido subsídio no valor total de €7.000,00 (sete mil euros), bem como o restante apoio 

logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.2. Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
com o Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista 
DLB N.º 1741/06 | Pela Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, foi presente a ENTFE n.º 7523/06, de 7 de Dezembro, do Grupo Desportivo e 

Recreativo da Boa Vista, solicitando à Câmara Municipal de Leiria a análise da minuta de 

proposta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo em epígrafe, que abaixo se 

transcreve: 

“PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E O GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 

DA BOA VISTA 

Situado na freguesia de Boa Vista, concelho de Leiria, o Grupo Desportivo e Recreativo da 

Boa Vista, caracterizando-se por ser uma entidade privada de carácter associativo, que 

prossegue fins de interesse público, nomeadamente ao nível do desenvolvimento desportivo 

e uma das mais representativas desta freguesia, vem propor à Câmara Municipal de Leiria a 

celebração de um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, ao abrigo do disposto 

no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 432/91, 6 de Novembro, com o objectivo de permitir a 

construção de uma infra-estrutura desportiva – “Alargamento e execução de relvado sintético 

– Campo de Futebol 11”. 

a) DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GENÉRICAS DO PROGRAMA  

O presente programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se 

genericamente pelo alargamento e execução de relvado sintético – Campo de Futebol 11, a 

levar a efeito na Zona Desportiva do Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista, sito  na 

freguesia de Boa Vista, destinado ao desenvolvimento de planos regulares que fomentem a 

prática do desporto, nomeadamente de Futebol 11, Futebol 7 e outras actividades físicas e 

desportivas. 

Com a conclusão da construção deste Relvado Sintético, de acordo com as regras exigidas 

pela legislação relativa à construção de infra-estruturas desportivas, pretende-se promover a 

actividade desportiva sistemática durante todo o ano, com a realização de competições 

regulares, acções de formação desportiva junto dos jovens, garantindo ainda, o 

apetrechamento necessário a esse desenvolvimento desportivo. 

b) JUSTIFICAÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO  
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A nível social, o programa de desenvolvimento desportivo que o Grupo Desportivo e 

Recreativo da Boa Vista pretende realizar assume um elevado interesse, na medida em que, 

através da sua concretização, se atingirão, entre outros, os seguintes objectivos: 

- Promoção, divulgação e intensificação da prática do desporto na freguesia de Boa Vista, 

no Concelho de Leiria, extensível também a todo o país; 

- Satisfação de necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e dos jovens 

em particular; 

- Constituição de um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no âmbito 

da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem como da melhoria da 

qualidade de vida; 

- Garantia de melhores condições para os praticantes e, simultaneamente, para a 

qualidade do património do Clube, da própria freguesia e concelho onde está inserido. 

c) JUSTIFICAÇÃO DESPORTIVA DO PROGRAMA  

1. A nível desportivo, e relativamente ao programa de acção, o Grupo Desportivo e 

Recreativo da Boa Vista pretende garantir a promoção de actividades desportivas, durante a 

época de 2006/2007, junto de jovens em fase de formação desportiva, nas seguintes áreas 

de formação: 

-   Iniciação à prática desportiva nas modalidades de Futebol 7 e Futebol 11; 

-   Promoção da actividade física regular dos jovens em idade escolar, através das 

escolas da freguesia; 

-   Movimentação de crianças e jovens, nas modalidades de Futebol 7 e 11; 

-     Disponibilização do espaço para outras actividades físicas e desportivas da população 

da freguesia. 

2. A nível das infra-estruturas desportivas, durante a época desportiva de 2006/2007, o 

Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista pretende garantir o alargamento e execução de 

relvado sintético – campo de futebol 11, com as seguintes características principais: 

-    Relvado de acordo com as mais recentes soluções aprovadas pelos organismos 

oficiais; 

-    Área de 113,00 x 66,00 m2 , permitindo uma área útil de jogo de 105,00 x 62,00 m2; 

-    Marcações para o Futebol 11 e para Futebol 7. 

d) QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS 

A nível dos resultados esperados com a implementação deste Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, o Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista pretende 

alcançar o seguinte: 

-    Assegurar a prática desportiva sistemática durante todo o ano a cerca de 100 atletas;  

-     Promover a constituição de equipas, nos escalões de “escolinhas”, “infantis”, e 

“iniciados” para eventual disputa dos respectivos campeonatos distritais, regionais e 

nacionais; 

-        Assegurar a prática desportiva de  manutenção a cerca de 50 pessoas da freguesia da 

Boa Vista; 

-        Assegurar a prática de actividade física e desportiva aos jovens em idade escolar, das 

escolas da freguesia de Boa Vista, a que se poderão ainda juntar os jovens em idade 

escolar das freguesias confinantes. 
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E) PREVISÃO DE CUSTOS, NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO, CRONOGRAMA E ESCALONAMENTO 

1. PREVISÃO DE CUSTOS: 

Para assegurar a concretização do programa “Alargamento e execução de relvado sintético 

– Campo de Futebol 11”, o Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista prevê um custo 

financeiro de €465.671, 48 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um 

euros e quarenta e oito cêntimos). 

2. NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO PÚBLICO: 

Para assegurar a concretização do programa de “Alargamento e execução de relvado 

sintético – Campo de Futebol 11”, com o custo financeiro anteriormente descrito, o Grupo 

Desportivo e Recreativo da Boa Vista, recorreu às seguintes fontes de financiamento 

públicas: 

-    Comparticipação do Programa “Leader +”, no valor de €62.000, 00 (sessenta e dois mil 

euros); 

-    Comparticipação da Câmara Municipal de Leiria, através do Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo – PAAD / Infra-Estruturas, no valor de €100.000, 00 (cem mil 

euros). 

3. CRONOGRAMA E ESCALONAMENTO: 

O Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista propõe assim, ao Município de Leiria, que a 

respectiva comparticipação financeira seja escalonada, conforme Deliberação de Câmara de 

28/09/06, relativa à atribuição de subsídios para a construção, conservação e melhoria das 

infra-estruturas  desportivas e sociais, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo – PAAD / Infra-Estruturas, da seguinte forma: 

-      1.ª fracção, correspondente a 25% da comparticipação, no valor de €25.000, 00 (vinte e 

cinco mil euros), após a assinatura deste Contrato-Programa; 

-   2.ª fracção, correspondente a 50% da comparticipação, no valor de €50.000, 00 

(cinquenta mil euros), após o início da colocação do relvado; 

-   3ª fracção, correspondente a 25% da comparticipação, no valor de €25.000, 00 (vinte e 

cinco mil euros), mediante a conclusão da obra e sua verificação pelos serviços do 

Município. 

F) DEMONSTRAÇÃO DO GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA, TÉCNICA, MATERIAL  E HUMANA 

-       Comparticipação do Programa “Leader +” - €62.000, 00 (sessenta e dois mil euros); 

-       Comparticipação financeira do Município de Leiria - €100.000, 00 (cem mil euros); 

-       Autofinanciamento do Clube - €50.716, 00 (cinquenta mil setecentos e dezasseis 

euros); 

-       Comparticipação de outras entidades - €176.000, 00 (cento e setenta e seis  mil 

euros); 

-       Empréstimo - €76.955, 48 (setenta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco euros, 

quarenta e oito cêntimos). 

g) CALENDÁRIO E PRAZO GLOBAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

O Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista propõe-se executar este programa até ao dia 

31 de Janeiro de 2007. 

H) OUTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR 
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Para comprovar a aplicação do financiamento proposto anteriormente, o Grupo Desportivo e 

Recreativo da Boa Vista compromete-se a: 

- realizar a construção anteriormente referida; 

- apresentar o Relatório de Contas no final da execução do programa, comprovando 

detalhadamente as despesas realizadas (através da apresentação de recibos) com a 

implementação das actividades supra definidas. 

 O Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista compromete-se ainda, face a este 

apoio da Câmara Municipal de Leiria, a: 

-   Permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este indicadas, 

de 5 horas por semana, em horário diurno (8.30 horas às 18.30 horas) a combinar, até ao 

ano 2021 inclusive, para a realização de treinos e competições desportivas; 

-    Permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este indicadas, 

de 5 horas por semana, em horário nocturno (18.30 horas às 24.00 horas) a combinar, até 

ao ano 2021 inclusive, para a realização de treinos e competições desportivas; 

-     Permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este indicadas, 

de 6 horas durante o fim de semana (Sábado e Domingo) no período compreendido entre as 

8.30 horas e as 24.00 horas a combinar, para a realização de treinos e/ou competições 

desportivas, até ao ano 2021 inclusive.” 

O apoio a efectuar está previsto nos subsídios a atribuir para a construção, 

conservação e melhoria das infra-estruturas  desportivas e sociais, no âmbito do Programa 

de Apoio ao Associativismo Desportivo – PAAD / Infra-Estruturas (Candidatura de Junho de 

2006) e em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 12/080701 (2006-I-157 

– Apoio para equipamento e infra-estruturas) e foi objecto de cabimento n.º 4740/06, de 21 

de Setembro.  

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e de acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da 

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

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Grupo Desportivo e Recreativo 

da Boa Vista. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
8.2.3. Protocolo com a Associação de Futebol de Leiria 
DLB N.º 1742/06 | Retirado 

 
8.2.4. Pagamento de duas facturas à empresa Rodoviária do Tejo, S.A. 
DLB N.º 1743/06 | Presente as facturas n.os 10000080/2005, de 09/01/05,e 10000278/2005 

de 30/01/05, nos valores de €385,00 (trezentos e oitenta e cinco euros) e €400,00 

(quatrocentos euros), respectivamente. 

 As facturas em epígrafe, são relativas à concretização dos serviços de aluguer de 

autocarro para as deslocações fora de Leiria, da Equipa Feminina do Grupo Desportivo de 

Monte Real, participante no Campeonato Nacional de Futebol de 11 e que para os quais 
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houve a deliberação de um apoio para o efeito (Deliberação de Câmara n.º1366/04, Acta 

n.º32 de 2004.09.27). 

Considerando que: 

Os respectivos serviços foram requisitados ao Sector de Aprovisionamento pela 

Divisão do Desporto e emitidas as respectivas notas de encomenda à Rodoviária do Tejo, 

S.A.; 

As duas facturas supracitadas foram enviadas pelo Sector de Aprovisionamento, 

para a Divisão do Desporto para confirmação, acabando por se extraviar, desconhecendo-se 

por que motivos; 

As duas deslocações da Equipa Feminina do Grupo Desportivo de Monte Real, 

correspondentes, foram concretizadas; 

As facturas só voltaram a aparecer arquivadas nos processos da Divisão do 

Desporto, a 2 de Novembro de 2006; 

As facturas mencionadas encontram-se por regularizar e atendendo que não 

figuraram no mapa de dívida do ano transacto e que a respectiva despesa foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1382/05, de 24 de Fevereiro, e a 6 de Fevereiro do presente ano. 

Solicita-se assim, a autorização para proceder, no presente ano económico, aos 

seus lançamentos contabilísticos bem como aos seus pagamentos. 

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

alínea d) do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar 

os lançamentos no ano económico de 2006 e os pagamentos das facturas n.os 

10000080/2005, de 09/01/05 e 10000278/2005, de 30/01/05, nos valores de €385,00 

(trezentos e oitenta e cinco euros) e €400,00 (quatrocentos euros), respectivamente, 

emitidas pela empresa Rodoviária do Tejo, S.A., com o IVA já incluído. 

 

8.2.5. Pagamento de factura à empresa CETETEL - Centro de Projectos e 
Telecomunicações, Lda. 
DLB N.º 1744/06 | Presente a factura n.º 250141, de 14 de Novembro de 2005, no valor de 

€69, 58 (sessenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), relativa à assistência técnica a 

extensões telefónicas da Divisão do Desporto, no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

Considerando que: 

a) O respectivo serviço foi solicitado à empresa em epígrafe, em virtude da 

mudança de instalações da Divisão do Desporto para o Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, sendo necessário programar e efectuar assistência técnica correspondente; 

b) Devido à urgência da concretização do serviço, nunca foi consumado o devido 

processo antecedente de emissão de nota de encomenda; 

c) A realização do serviço foi confirmada e justificada pelo técnico da Divisão do 

Desporto, através da Informação Interna n.º 11342/06, de 30 de Outubro; 

A factura mencionada encontra-se por regularizar, dado que a mesma nunca figurou 

nos mapas de dívida de 2005, a respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

6027/06, de 14 de Dezembro. 
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Solicita-se por isso, a autorização para se proceder no presente ano económico, ao 

seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea d) do n.º 7, do artigo 

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

lançamento no ano económico de 2006 e o pagamento da factura n.º 250141, emitida pela 

empresa CETETEL - Centro de Projectos e Telecomunicações, Lda em 14 de Novembro 

2005, no valor de €69, 58 (sessenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), com o IVA já 

incluído. 

 

8.2.6. Tabela de preços a praticar em 2007 no Complexo Municipal das Piscinas de 
Leiria, na Piscina Municipal da Maceira e na Piscina Municipal da Caranguejeira 
DLB N.º 1745/06 | Pela Sra. Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª. Isabel Gonçalves, foi 

presente uma tabela com preços a praticar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Piscinas Municipais da Maceira e Piscinas Municipais de Caranguejeira, pela Leirisport, EM, 

e que abaixo se transcrevem: 

COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 
Tabela de Preços 2007 

 

Entradas individuais Unidade 
Valor Unit. s/ 

IVA 
€ 

   Entrada Ind. > 14 c/CJ Unidade 1,16 
   Entrada Ind. > 65 Anos Unidade 1,16 
   Entrada Ind. > 14  Unidade 1,49 
   Entrada Ind. < 14  Unidade 1,16 
   Entrada Ind. forças de 
segurança, militares e 
protecção civil 

Unidade 1,07 

   Pacote 10 entradas > 14  Unidade 13,39 
   Pacote 10 entradas < 14 Unidade 10,41 
   Pacote 20 entradas > 14   Unidade 25,29 
   Pacote 20 entradas < 14 Unidade 19,67 
   Pacote 30 entradas > 14  Unidade 37,19 
   Pacote 30 entradas < 14 Unidade 28,93 

PISTAS  Unidade 
Valor Unit. s/ 

IVA  
€ 

Clubes     
   Aulas 45 minutos 14,99 
   Competição 45 minutos 24,96 
Escolas     
   públicas  45 minutos 14,99 
   Privadas 45 minutos 14,99 
ISS 45 minutos 14,99 
Leirisport Actividades     
   viver activo 45 minutos   
   saber nadar 45 minutos   
Outros 45 minutos 14,99 
Espaço aquático de 5X5 
metros 45 minutos 2,89 
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Espaço aquático de 5X10 
metros 45 minutos 5,78 

Espaço aquático de 5X12,5 
metros 45 minutos 7,44 

Espaço aquático de 5X15 
metros 45 minutos 8,68 

Eventos   Mediante 
orçamento 

  

Serviço Unidade 
Valor Unit. s/ 

IVA 
€ 

Ludoteca sem 
enquadramento técnico – 
entidades 

45 minutos 10,08 

Ludoteca com 
enquadramento técnico – 
entidades 

45 minutos 20,17 

Ludoteca com 
enquadramento técnico - 
utilização individual 

45 minutos 0,99 

Sala de exercício - 
mensalidade para utilização 
individual 

45 minutos 12,40 

Sala de exercício - 
mensalidade atletas de 
competição 

45 minutos 24,79 

Ginásio 2 45 minutos 20,66 
Ginásio 2 para treino de 
entidades competição ou 
isentas 

45 minutos 20,66 

Gabinetes r/c - utlilização 
pontual hora 8,26 

Gabinetes – 1.º piso - 
utilização pontual hora 12,40 

Prestação de serviços 
administrativos a entidades Mensal 330,58 
Inscrição e activação no 
sistema de gestão de utentes   8,26 
 * Por atleta     

 

 

a) Tendo em conta a variedade de situações que podem ocorrer no Complexo Municipal de 

Piscinas, os preços a praticar relativamente a determinados serviços, serão decididos pela 

Leirisport, EM em função das especificidades das solicitações dos clientes, da natureza do 

evento, dos custos incorridos para a prestação do serviço, e em função das condições de 

mercado e/ou de outros factores a considerar em cada caso. 

b) Estão isentos do pagamento de entrada individual os cidadão portadores de deficiência e as 

crianças até 3 anos inclusive, quando acompanhados por utente acompanhante que pague a 

sua utilização e os associados das Obras Sociais da CML. 

c) Os utentes em regime de utilização livre que se inscrevam em classes parametrizadas em 

horário não nobre (07h 30m – 16h 00m) beneficiam de um desconto de 50% nos preços de 

utilização individual dos planos de água. Este desconto produzirá efeito no valor a debitar na 

conta corrente de cada utente após a utilização. 
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d) As entidades que solicitem pistas para classes parametrizadas em horário não nobre 

beneficiam de desconto nos preços de utilização de pista, conforme tabela infra. Estes 

descontos devem-se reflectir nos preços cobrados pelas entidades aos seus utentes pela 

prestação do serviço. 

e) Os preços previstos na tabela para entradas individuais de forças de segurança, militares e 

protecção civil são aplicáveis a elementos dos quadros da PSP, GNR, Polícia Judiciária, 

Serviços Prisionais, Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha Portuguesa e militares dos três 

ramos das forças armadas. Os utentes deverão fazer prova da sua condição mediante entrega 

de cópia do seu cartão no acto de inscrição. 

 

Períodos horários Desconto    

Dias úteis entre as 07h 30m 

e as 10h 00m 
30%    

Dias úteis entre as 12h 30m 

e as 15h15m 
30%    

Dias úteis entre as 21h 15m 

e as 22h 00m 
20%    

Domingo entre as 09h 00m 

e as 13h 00m 
20%    

Sábado entre as 13h 00m e 

as 18h 00m 
30%    

 
COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS MACEIRA E CARANGUEJEIRA 

Tabela de Preços 2007 

 

Entradas individuais Unidade 
Valor Unit. 

s/ IVA 
€ 

   Entrada Ind. > 14 c/CJ Unidade 0,74 
   Entrada Ind. > 14  Unidade 0,99 
   Entrada Ind. < 14  Unidade 0,66 
   Entrada Ind. forças de 
segurança, militares e 
protecção civil 

Unidade 0,74 

   Pacote 10 entradas > 14  Unidade   
   Pacote 10 entradas < 14 Unidade   
   Pacote 10 entradas > 14 
c/CJ Unidade   

PISTAS  Unidade 
Valor Unit. 

s/ IVA 
€ 

Clubes     
   Aulas 45 minutos 11,60 
   Competição 45 minutos 11,60 

Escolas     

   públicas  45 minutos   
   privadas 45 minutos 19,50 
ISS 45 minutos   
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Leirisport Actividades     
   viver activo 45 minutos   
   saber nadar 45 minutos   

Eventos  Mediante 
orçamento  

 A estes valores será acrescido o IVA, à  taxa legal em vigor. 
 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria com a abstenção 

dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. 

Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, concordar com a tabela de preços a praticar 

em 2007 no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, nas Piscinas Municipais de Maceira e 

na Piscina Municipal de Caranguejeira. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  E n g . ª  I s a b e l  G o n ç a l v e s  

 

Revisão de Zonamentos do Concelho de Leiria 
DLB N.º 1746/06 | Pela Sra. Vereadora do Urbanismo, Eng.ª. Isabel Gonçalves, foi presente 

a seguinte proposta de revisão de zonamentos do Concelho de Leiria e alteração dos 

coeficientes de localização, que abaixo se transcreve: 

“Com a publicação do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 12 de Novembro, foram 

aprovados os novos Códigos do Imposto Municipal sobre os Imóveis (CIMI) e do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT).  

O sistema de avaliação dos prédios urbanos instituído por esta reforma do 

património ficou concluído com a publicação das Portarias n.º 982/2004, de 4 de Agosto e 

n.º 1.426/2004, de 25 de Novembro, nas quais foram aprovados o zonamento e os 

coeficientes de localização previstos no artigo 42.º do CIMI. 

Passados dois anos sobre a entrada em vigor deste sistema de avaliação do 

património, importa reflectir sobre a qualificação e quantificação dos coeficientes de 

localização que foram estabelecidos, por forma a determinar a necessidade de se proceder 

a algumas correcções em situações que se tem vindo a verificar e que configuram errada 

quantificação daqueles elementos. 

O zonamento consiste, de acordo com o disposto no artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 

247/2003, de 12 de Novembro, na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam 

os diferentes coeficientes de localização definidos no município, tendo em consideração, 

nomeadamente as características de cada zona em termos de acessibilidades, proximidade 

de equipamentos sociais (escolas, serviços públicos e comércio), serviços de transportes 

públicos, assim como do respectivo valor de mercado imobiliário. 

Ora e particularmente no respeitante à habitação, tem-se vindo a verificar a 

existência de vários desajustamentos no que respeita aos pressupostos de definição das 

zonas homogéneas, de que são exemplo:  
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- a zona mais antiga da cidade com um CL de 1,80, envolvida por uma zona com melhores 

condições em termos do que é definido no artigo 42.º do citado diploma, a que está afectado 

o CL de 1,50; 

-  ao longo da Av. da Comunidade Europeia até à rotunda da Cruz da Areia um dos lados 

está afectado do coeficiente 1,50 e o outro, o lado oposto, a sul, está afectado com o 

coeficiente 1,00; 

- na zona da Quinta do Porto Moniz, do lado poente da EN1 o coeficiente é de 0,80 

enquanto do lado nascente o coeficiente é de 1,50; 

- no Casal dos Matos, os coeficientes são vários e apresentam valores de 1,15; 1,20; 1,25; 

1,30; 1,40 e 1,50, numa área que detém características idênticas, situação análoga à 

existente nas proximidades da ETAR de Olhalvas onde os valores variam entre 1,20 e 1,50; 

- já fora do núcleo central da cidade a situação, por exemplo no lugar de Outeiros da 

Gândara é afectada de coeficientes que variam entre os 0,70 e 1,10; 

- nas freguesias os valores também são díspares e como mero exemplo aponta-se o caso 

das freguesias de Amor, Ortigosa e Regueira de Pontes, na parte confinante das mesmas, 

com coeficientes de, respectivamente 0,60; 0,65 e 0,70;  

- finalmente e de uma forma geral, em todas as freguesias os coeficientes são variáveis 

consoante os vários lugares a que se referem mesmo que eles disponham de condições 

idênticas e estando agravados nos casos dos centros dos lugares onde se verificam em 

muitos casos situações de envelhecimento dos imóveis e menor qualidade de infra-

estruturas. 

Nestas condições e tendo em consideração que:                                                                                         

É necessário promover a uma harmonização dos valores que foram assumidos para os 

coeficientes de localização entre zonas com características semelhantes, tanto a nível da 

cidade de Leiria, como das restantes zonas dentro do perímetro urbano da cidade e ainda a 

nível das freguesias; 

Propõe-se as seguintes alterações, para os coeficientes de localização (CL) relativos a 

habitação: 

1. que o CL máximo na freguesia de Leiria seja de 1,50, afectando este valor uma área 

que inclui a zona mais antiga e as zonas limítrofes desta; 

2. afectar ambos os lados da Av. da Comunidade Europeia do CL 1,50, englobando 

ainda a Rua Miguel Torga; 

3. na zona da encosta que se inicia na Rua Comissão de Iniciativa até ao Cemitério de 

Santo António do Carrascal, Leiria, abrangendo a Rua de S. Miguel reduzir para 

1,50 o valor do CL (actualmente é de 1,80); 

4. Junto à ETAR de Olhalvas, freguesia de Pousos, onde os CL que oscilam entre 

1;50; 1,30 e 1,20, passar a um único CL com o valor de 1,30; 

5. na zona de Casal dos Matos, onde os CL oscilam entre 1,15; 1,20; 1,25; 1,30; 1,40 e 

1,50, passar a um único CL com o valor de 1,30; 

6. na zona dos Outeiros da Gândara, os CL oscilam entre 0,70; 0,80; 0,90 1,00 e 1,10, 

definir um único CL com o valor de 1,00; 

7. na zona da Gândara dos Olivais um CL único de 1,10 igual ao do centro de 

Marrazes também de 1,10. 
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8. na zona da Quinta do Amparo e Quinta do Bispo, um único CL com o valor de 1,20 

(oscilam actualmente entre 1,10 e 1,30); 

9. ao longo da Av. Sá Carneiro um CL único de 1,50; 

10. nas restantes freguesias, uniformizar os valores conforme quadro anexo;  

Para além destas situações, propõe-se, no que respeita ao CL relativo a comércio, na 

Cidade de Leiria, e por forma a uniformizar os valores e equilibrar as várias situações, 

criando ainda condições de mais apoio ao comércio tradicional existente na zona antiga, o 

seguinte: 

1. aplicar à zona da Almuinha Grande (actual 2,20; 2,70 e 3,00), um único CL igual ao 

aplicado à Av. Heróis de Angola com o valor de 2,50; 

2. na zona mais antiga da Cidade e Zona Histórica, incluindo a Rua Pêro Alvito, um 

coeficiente de 1,80. 

Quadro dos Coeficientes de Localização – Freguesias 

 Coeficientes de localização 

Freguesia Actual Proposto 

 sede outros lug. z. limit. Nucleos urb z. limit. 

Amor 0,70 0,65 0,60 0,70 0,60

Arrabal 0,85 0,85 0,60 0,80 0,60

Azoia 0,80 0,75 0,55 0,80 0,65

Bajouca 0,80 0,70 0,55 0,70 0,60

Barosa 0,80 0,80 0,60 0,80 0,65

Barreira 0,75 0,85 0,65 0,90 0,65

Boavista 0,90 0,75 0,60 0,80 0,65

Bidoeira 0,85 0,75 0,60 0,80 0,60

Caranguejeira 0,75 0,85 0,60 0,80 0,60

Carreira 0,75 0,65 0,50 0,80 0,60

Carvide 0,65 0,60 0,55 0,80 0,60

Chainça 0,60 0,60 0,60 0,70 0,60

Coimbrão (exc. P 

Pedrógão) 0,65 0,60 0,50 0,80 0,60

 Coimbrão  (só P. 

Pedrógão) 1,10 0,90 0,80 1,00 1,00

Colmeias 0,70 0,65 0,60 0,75 0,60

Cortes 0,85 0,75 0,60 0,80 0,65

Leiria 1,80     1,50 1,20

Maceira 0,75 0,70 0,55 0,80 0,65

Marrazes 1,10 1,50 0,65 1,30 0,70

Memória 0,65 0,60 0,60 0,65 0,60

Milagres 0,75 0,70 0,60 0,75 0,60

Mte. Real 0,90 0,85 0,55 0,90 0,65

Mte. Redondo 0,90 0,75 0,50 0,80 0,60

Ortigosa 0,70 0,65 0,60 0,80 0,60

Parceiros 0,90 1,30 0,60 0,90 0,65

Pousos 0,95 1,50 0,65 0,90 0,65

Reg. Pontes 0,70 0,75 0,60 0,75 0,60
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Sta. Eufémia 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60

Sta. Cat. Serra 0,80 0,90 0,60 0,80 0,60

Souto Carpalhosa 0,65 0,70 0,60 0,75 0,60

 

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

com a proposta de Revisão de Zonamentos do Concelho de Leiria e com proposta de 

alteração dos coeficientes de localização, e remeter todo o processo à CNAPU – Comissão 

Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 
 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

 

 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 
XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 1747/06 | Presente a XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 19.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 17.ª Alteração ao Plano de Actividades e 16.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

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

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

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

Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a XIX Modificação 

às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €175.000,00 cada, e a XIX alteração ao Orçamento 

da Despesa para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços e diminuições/anulações 

no montante de €183.420,00 cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

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

Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Pagamento de facturas à Firma Cetial, Lda 
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DLB N.º 1748/06 | Serve a presente para solicitar o pagamento da segunda via das facturas 

n.º 27428, de 2005-06-03, da importância de € 6,34, n.º 28771, de 2005-09-08, da 

importância de € 6,45; n.º 27890, de 2005-07-04, da importância de € 6,45; n.º 28449, de 

2005-08-09, da importância de € 6,45; n.º 23163, de 2004-09-01, da importância de € 6,19; 

n.º 29369, de 2005-10-24, da importância de € 6,45 relativas a re-inspecções técnicas 

periódicas de viaturas e das facturas n.º 22836, de 2004-08-05, da importância de € 24,63; 

n.º 29370, de 2005-10-24, da importância e € 25,68, n.º 26960, de 2005-05-04, da 

importância de € 25,25; n.º 28463, de 2005-08-10, da importância de € 25,68; n.º 28462, de 

2005-08-10, da importância de € 38,44; n.º 27992, de 2005-07-11, da importância de € 

25,68; n.º 27409, de 2005-06-02, da importância de € 25,25 e n.º 27976, de 2005-07-08, da 

importância de € 25,68, relativas a inspecções técnicas periódicas de viaturas pertencentes 

a este Município. 

Os originais destas facturas nunca deram entrada no Sector de Contabilidade nem 

no Sector de Máquinas e Viaturas, desconhecendo-se porque motivos. As segundas vias 

deram entrada no Sector de Contabilidade, tendo de seguida sido reencaminhadas para o 

Sector de Máquinas e Viaturas, para confirmação. Tratam-se de facturas relativas a 

inspecções técnicas periódicas e re-inspecções técnicas periódicas que foram realizadas em 

viaturas pertencentes a este Município. 

Considerando que as facturas se encontram por regularizar e que as respectivas despesas 

foram objecto da proposta de cabimento n.º 5975 de 2004, n.º 2359 e 3442, de 2005 e n.º 

5809, de 2006, 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 

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, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade autorizar o lançamento no ano económico de 2006 e o pagamento das 

facturas n.º 27428, 28771, 27890, 28449, 23163, 29369, 22836, 26960, 28463, 28462, 

27992, 27409, 27976 e 29370, emitidas pela Firma Cetial, Lda, no valor total de € 216,15 

(duzentos e dezasseis euros e quinze cêntimos) com o IVA já incluído. 

 

Ponto três 
Início de funções do Arq.º António Veiga Moreira de Figueiredo no Município de Leiria 
DLB N.º 1749/06 | A Senhora Presidente vem dar conhecimento que o Arq.º  António Veiga 

Moreira de Figueiredo retomará as suas funções no Município de Leiria no próximo dia 1 de 

Janeiro de 2007.  

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

 

Ponto quatro 
Proposta de atribuição de Galardão ao Senhor Basílio Artur Pereira 
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DLB N.º 1750/06 | Face ao estado de saúde do Sr. Basílio Artur Pereira, uma figura muito 

popular e estimada do burgo leiriense, intensamente ligado ao Castelo de Leiria, foi proposta 

a atribuição de uma lembrança, bem como uma visita domiciliária ao mesmo por parte do 

executivo. 

   A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade fazer uma 

visita domiciliária ao Sr. Basílio Pereira e oferecer-lhe uma placa com o Castelo de Leiria 

gravado. 

 

Ponto cinco 
Regularização de receita 
DLB N.º 1751/06 | O novo procedimento para arrecadar a receita proveniente da gestão dos 

Parques de Estacionamento (após operação de recolha do dinheiro e respectivos talões das 

máquinas) é composto por duas fases: 

- 1.ª) um depósito é efectuado, na agência da Caixa Geral de Depósito (CGD) em Leiria, 

cujo montante é determinado pelo valor indicado nos talões. Neste momento todos os 

registos são executados a fim da operação ser reflectida nos diversos fluxos: orçamental, 

patrimonial e caixa. 

- 2.ª) a CGD de Leira, por não dispor de máquina para contagem de moedas envia o 

dinheiro para a sua agência em Lisboa; é nesta fase que são detectadas as diferenças entre 

o montante indicado para o depósito e o montante efectivamente depositado.  

Quando o montante indicado para o depósito é inferior ao montante que a CGD apura, a 

regularização é feita através de guia de recebimento emitida pela diferença; quanto a 

situação é inversa, é necessário proceder à restituição do montante arrecadado a mais. 

 A maioria destas regularizações tem sido feita através de guia de recebimento, 

sendo necessário restituir apenas as guias abaixo discriminadas: 

• guia de recebimento n.º 27.159/06 - depósito efectuado a 2/10/2006, talão de débito 

de 19/10/2006 no montante de €39,37; 

• guia de recebimento n.º 31.667/06 - depósito efectuado a 16/11/2006, talão de 

débito de 29/11/2006 no montante de €5,00; 

• guia de recebimento n.º 32.684/06 - depósito efectuado a 28/11/2006, talão de 

débito de 6/12/2006 no montante de  €3,40; 

Deste modo, devem ser regularizadas as guias de recebimento n.º 27.159/06, n.º 

31.667/2006 e 32684/06, num total de €47,77.  

Mais se informa que foi emitida a Proposta de Cabimento n.º 6074/06, de 

19/12/2006. 

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

regularização das guias de recebimento n.º 27.159/2006, n.º 31.667/2006 e 32.684/2006 

num total de €47,77.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
Subsídios aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) 
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DLB N.º 1752/06 | A Câmara, deliberou por unanimidade atribuir aos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento os seguintes subsídios, para investimento e 

cobertura do défice de exploração do sistema de drenagem de águas residuais: 

1 - Subsídio ao investimento  €2.246.310,68 

2 - Subsídio ao funcionamento     €788.786,42 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 
Contrato-Programa de Investimento no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria em 
2006 
DLB N.º 1753/06 | Pela Sra. Vereadora do Pelouro do Desporto e Administradora Vogal do 

Conselho de Administração da Leirisport, EM, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi proposto a 

rectificação do Contrato-Programa de Investimento no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria em 2006, aprovado em reunião de Câmara de 2006/05/18, nomeadamente o ponto 2 

da cláusula segunda (Âmbito dos Investimentos), onde se acrescenta a alínea k)  Instalação 

de AVAC nos corredores e zonas de circulação, tendo em conta que esta alteração não 

implica qualquer alteração ao valor do financiamento previsto, bem como se proceder à 

rectificação da  morada da sede da empresa Leirisport, EM. 

Assim, o Contrato-Programa de Investimento no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 

em 2006, passa a ter a seguinte redacção final, que abaixo se transcreve: 

« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 

Considerando: 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 

interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com a constituição 

desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e 

turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria - 2400-137 - 

Leiria, representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, adiante designado por 

Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 
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O presente contrato tem por objecto a definição, dos termos e condições de atribuição à 

Leirisport, EM das comparticipações financeiras necessárias às obras e aquisição de 

equipamentos de acordo com o definido no plano e orçamento da empresa para 2006.  

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referidos no número anterior constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para o Complexo visam aumentar os níveis de segurança e conforto 

dos utentes e são os seguintes: 

a)  Cadeira de apoio e instalação de alarme para deficientes; 

b)  Bancos para Planos de Água; 

c)  Equipamento para ginásio cárdio e musculação; 

d)  Equipamento para ludoteca; 

e)  Informatização da gestão e controlo de acessos; 

f)  Cortinas metálicas para alçado Sul; 

g)  Separadores de competição; 

h)  Divisória entre as Piscinas A e C; 

i)  Sistema de Vídeovigilância; 

j)  Instalação de alarme para deficientes. 

k) Instalação de AVAC nos corredores e zonas de circulação  

Cláusula Terceira 
(Obrigações da 1 ª Outorgante) 

A primeira outorgante compromete-se a comparticipar os investimentos previstos na 

Cláusula anterior até ao montante máximo de €113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos 

euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2 ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 
Cláusula Quarta 

(Regime de comparticipação financeira) 
O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas aos 

investimentos previstos. 
Cláusula Quinta 

(Revisão ou alteração) 
A revisão ou alteração do Contrato – Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sexta 
(Princípio de boa fé) 
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Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Sétima 

(Dúvidas e Omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 
Cláusula Oitava 

(Imposto do Selo) 
O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 

3.º, ambos do respectivo Código. 
Cláusula Nona 

(Vigência) 
O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006». 

 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com o 

aditamento da alínea k) ao Contrato Programa de Investimento no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria em 2006, bem como proceder à rectificação da morada sede da Leirisport, 

EM. 

 

Ponto oito 
Voto de pesar 
DLB N.º 1754/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à funcionária Mavíldia Carreira da Costa Frazão 

Vieira, Técnica Superior de 1ª Classe do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de sua mãe Júlia Carreira. 

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

um voto de profundo pesar. 
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 vinte minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
 
O Director do Departamento Administrativo e Financeiro _________________________ 
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