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Acta n.º 26/2006 
 

 

Aos nove dias do mês de Novembro 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, 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 Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos a Senhora Presidente deu início à 

reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1.  Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 2050/81 – Clarisse Almeida Leitão Rodrigues 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 379/05 – Jorge da Fonseca Moteiro 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º  410/05 – José Carreira do Olival Santos 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º  770/05 – Manuel Maria Pereira 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 955/05 – Irmandade do Divino Espírito Santo 

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

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1115/05 – Guilherme Sousa Bernardes 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1264/05 – Henrique Estrela de Oliveira 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º  43/06 – Fernando Jesus Duro 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 106/06 – ECOTUR-Empreendimentos Turísticos, 

Lda. 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º  188/06 – Manuel Fernandes da Fonseca 
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1.1.12. Processo de obras particulares n.º 533/06 – António Santos Almeida 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 732/06 – Idalina Duarte Ferreira Domingues 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º  979/06 – SIMALA-Indústria de Compostos, S.A. 

1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 
1.2.1. Processo de informação prévia n.º 18/06 – Alice do Carmo Batalha Frazão 

1.2.2. Processo de informação prévia n.º 37/06 – Paulo Manuel Mendes Gomes Neves 

1.2.3. Processo de informação prévia n.º 41/06 – Quinta de Santo António do Freixo, 

Imóveis, Lda. 
1.3.Análise do processo de licenciamento de estabelecimento de combustíveis n.º 
14/05 – PETROGAL-Petróleos de Portugal, S.A. 

1.4. Relatório dos serviços de fiscalização referente ao mês de Outubro 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T.234/2001 – Construção do edifício sede da freguesia e extensão do 

Centro de Saúde dos Pousos, 1.ª fase. Estudo de revisão de preços para aprovação 

definitiva. 

2.2. Processo n.º T.55/2005 – Construção de habitação social em Barosa. Aprovação de 

minuta de contrato 

Ponto três 
3.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de Outubro de 

2006

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

Leiria: 
3.2.1. Requerente: Manuel Mendes Abreu 

3.2.2. Requerente: Adelino Ferreira Dias 

3.3. Pagamentos 

3.4. XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.5. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Desafectação do domínio público para o domínio privado do Município de Leiria de uma 

parcela de terreno sita no lugar de Marinheiros, da freguesia de Marrazes, do concelho de 

Leiria 

4.2. Minuta de Escritura de Permuta a celebrar entre o Município de Leiria e Manuel Nicolau 

Caseiro e mulher 

Ponto cinco 
5.1. Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 

5.2. Proposta de alteração ao PDM em vigor 

Ponto seis 
6.1. Toponímia das freguesias de:  

6.1.1. Arrabal 

6.1.2. Cortes 
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6.1.3. Pousos 

6.1.4. Santa Catarina da Serra 

Ponto sete 
7.1. Apoio à Freguesia de Amor para reparações do Cemitério da Coucinheira 

7.2. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Eufémia para arranjos exteriores no Cemitério 

7.3. Transferência de verbas para o Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão. 

Vigilância Balnear 

7.4. Cedência de uma loja do Mercado Sant'Ana ao Grupo Corális para exposição 

comemorativa do 20.º Aniversário 

7.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.25193/06) 

7.6. Licença especial de ruído (ENT.24800/06) 

7.7. Licença especial de ruído (ENT.24801/06) 

7.8. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – têxtil, calçado 

e outros (ENT.26580/06) 

Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Educativa  
8.1.1. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 

8.1.2. Cedência gratuita do autocarro do Município 

8.1.3. ISLA. Bolsas de estudo 

8.1.4. Os Malmequeres. Apoio 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Social  
8.2.1. Projecto «Novas Primaveras». Comparticipação financeira à Sociedade Artística 

Musical dos Pousos (SAMP) 
8.2.2. Apoio financeiro às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

Ponto nove 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
9.1.1. Subsídio à Cartes - Associação de autores das Cortes 
9.1.2. Apoio à Freguesia da Carreira para construção de estrutura de armazenamento de 

material para a Junta e Colectividades da Freguesia 
9.2. Análise do seguinte processo relacionado com o Desporto 
9.2.1. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Época Desportiva 2006/2007 

Ponto dez 
Protocolo de delegação de competências. Trabalhos a mais (ENT. 17434/2006) 

Ponto onze 
11.1. Relatório e contas. 1º Semestre 2006 da Leirisport, E.M. 

11.2. Plano de actividades e Orçamento da Leirisport, E.M. para o ano de 2007 

11.3. Celebração dos seguintes contratos-programa entre o Município de Leiria e a 

Leirisport, E.M.,  para o ano de 2007: 

11.3.1. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria 
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11.3.2. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da Maceira 

11.3.3. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da 

Caranguejeira 

11.3.4. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal 

11.3.5. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca 

11.3.6. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 

Caranguejeira 

11.3.7. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal das Colmeias 

11.3.8. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Maceira 

11.3.9. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Santa 

Eufémia 

11.3.10. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Centro Nacional de 

Lançamentos 

11.3.11. Contrato-programa para a implementação e desenvolvimento do programa 

«VIVERACTIVO» 

11.3.12. Contrato-programa para a implementação e desenvolvimento do programa «Férias 

100 Limites» 

11.3.13. Contrato-programa  sobre a utilização da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de 

Leiria 

11.3.14. Contrato-programa para as intervenções de beneficiação no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria 

11.3.15. Contrato-programa para as intervenções de beneficiação no Centro Nacional de 

Lançamentos 

11.3.16. Contrato-programa para as obras de remodelação e as intervenções de 

beneficiação do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

11.3.17. Contrato-programa relativo aos custos financeiros associados ao financiamento das 

obras do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa 

11.4. Celebração do seguinte contrato-programa entre o Município de Leiria e a Leirisport, 

E.M. relativo ao ano de 2006  

11.4.1. Contrato-programa sobre a utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

 

* * * * * 

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

Ponto um  
Processo n.º T.112/2004 – Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Informação de trabalhos a 

mais. 

Ponto dois 
Contrato de comodato no âmbito do Projecto «Viver Melhor - Bairro Sá Carneiro» a celebrar 

entre o NHC (Social) - Cooperativa de Solidariedade, C.R.L. e o Município de Leiria 

Ponto três 
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Protocolo de colaboração a celebrar entre o NHC (Social) - Cooperativa de Solidariedade, 

C.R.L. e o Município de Leiria com vista à reabilitação das habitações sociais existentes no 

Bairro Sá Carneiro. 

Ponto quatro 
Contrato de cedência temporária da utilização de cabodutos 

Ponto cinco 
Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. Termo da concessão da exploração de 

espaços e libertação de garantias bancárias (ENT. 24277/06) 

Ponto seis 
Anúncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos para alienação das parcelas de 

terreno, em direito de superfície, necessárias à construção de uma unidade comercial de 

dimensão relevante 

Ponto sete 
Instituto Politécnico de Leiria. 25 Anos de Actividade 

Ponto oito 
Entrega do uso do Parque de Estacionamento da Fonte Quente 
Ponto nove 
Adesão da Autarquia ao CENTIMFE–Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 

Ferramentas Especiais e Plásticos 

Ponto dez 
Processo de licenciamento de obras particulares n.º 1011/06 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Dr. José António Silva 
 

O Dr. José António Silva apresentou os cumprimentos à Senhora Presidente e aos 

Senhores Vereadores, dizendo que defendia os interesses do concelho como prioridade e 

ofereceu uma colaboração franca, aberta e frontal. 

A Senhora Presidente agradeceu, em nome da Câmara, desejou felicidades à equipa e 

manifestou a sua disponibilidade para o que fosse necessário, tendo sempre em conta os 

interesses do concelho. 

  

Intervenção do munícipe,  Senhor João Trindade 
 

O Senhor João Trindade veio a reunião de Câmara com o intuito de obter respostas 

às questões que colocou na reunião do passado dia 1 de Junho e aproveitou esta 

deslocação para dar conta de uma outra situação, que passou a descrever. Comprou uma 

garagem em 2004, tendo na sua posse a escritura pública com o registo de propriedade 
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horizontal, assunto tratado de acordo com o a lei exigia. Acontece que, em Março de 2005, 

recebeu uma carta onde se comunicava a alteração dos coeficientes de localização, na 

sequência da qual foi realizada uma avaliação autónoma de acordo em obediência à lei em 

vigor. Concluiu dizendo que não concordava com os valores da avaliação. 

A Senhora Presidente explicou que os coeficientes de localização foram fixados - 

através de uma Comissão, da qual fazia parte um elemento da Câmara, sendo os restantes 

das Finanças e outras instituições - no âmbito da nova reforma de tributação do Património 

nomeadamente, para efeito de IMI. Efectivamente, disse, trata-se de uma lei nova, que 

necessitará de correcção em alguns pontos de uma afinação relativamente aos coeficientes. 

Para isso, mais informou, estava a ser desenvolvido um trabalho interno na Câmara para se 

elaborar uma proposta para se realizarem alguns acertos. 

Relativamente às questões colocadas na reunião passada, referiu que não se sabia 

se o arruamento que dava acesso às garagens a quem pertencia, seria público ou privado, 

permanecendo por resolver a questão do terreno situado atrás das garagens. Tratava-se de 

processos muito antigos, relativamente aos quais surgiam algumas dificuldade de pesquisa 

para se entender todo o enredo daquela situação. 

Tendo sido dada a palavra à Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, esta 

começou por explicar que este processo deu entrada em 1982 para um prédio apenas. 

Era um processo de construção de um prédio que envolvia o terreno todo, o 

arruamento que foi criado era apenas para o acesso aos estacionamentos nas traseiras do 

prédio. Esta matriz confinava directamente com a via pública, ou seja, com a Calçada do 

Bravo. Mais à frente no processo encontram-se elementos relativamente à propriedade 

horizontal onde é referido que “...são comuns a todas as fracções o solo, os alicerces, as 

paredes mestras e todas as partes sobrantes que constituíam o prédio, designadamente os 

arruamentos, os passeios, as instalações de água e electricidade e os  estacionamentos”. 

Nesta altura, o que foi aprovado era um estacionamento descoberto com lugares marcados 

na parte de trás do prédio. 

Posteriormente, deu entrada na Câmara ainda no âmbito deste processo, um outro processo 

que previa a construção de umas garagens cobertas neste espaço. Este, por sua vez, não 

teve condições de ser aprovado. Neste meio termo surgiu um projecto de loteamento em 

que se previa a constituição de 3 lotes, onde 2 destes faziam parte do prédio inicial e um 

terceiro lote para as tais garagens. Este loteamento nunca foi aprovado, nem emitido alvará. 

Em 1992 surgiu então um outro processo que foi aprovado por esta Câmara e que vem 

alterar as condições anteriores e conferir as condições que actualmente existem, havendo 

destaque de uma parcela, parcela essa destinada à construção das garagens. O processo 

das garagens foi aprovado em parcela a destacar do prédio, e veio dar um carácter público 

ao arruamento de acesso às garagens.  

Em relação ao terreno que está atrás das garagens não se encontra nada que diga que este 

não faz parte do lote, aliás é assim que se encontra na descrição da conservatória, que faz 

parte do processo, constando como logradouro do prédio. 

Mais disse que, o acesso ao prédio que se estava a referir, o qual foi considerado 

público, é do prédio que tem garagens com uma área coberta de 220 m2, o prédio que foi 

destacado do prédio mãe e cujo projecto foi  aprovado em 1992.  
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O Senhor João Trindade questionou ainda a viragem para o lado esquerdo na Rua 

Paulo VI, o muro que estava  e os contentores do lixo. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que foi comunicado ao 

EP – Estradas de Portugal, dado que a estrada era da sua jurisdição, estando a aguardar 

que eles procedam à alteração. Em relação ao muro e de acordo com a explicação dada 

este estaria na parte privada embora estivesse adjacente ao arruamento.  

Em relação aos contentores, a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães disse 

que foi satisfeito o pedido. 

 

Intervenção da munícipe, Senhora Agostinha Vieira 
 

A Senhora Agostinha Vieira começou por dizer que foi feito um pedido telefónico 

para realizarem uma vistoria na impossibilidade de o fazerem pessoalmente mas, não foi 

obtido nenhum resultado, tiverem de o vir fazer pessoalmente. Assim, manifestou interesse 

em saber o ponto da situação. Também gostaria de saber se ao pé da casa da mãe estava 

prevista alguma rotunda como tinha tido conhecimento. 

A Senhora Presidente explicou que os pedidos de vistoria higiénica têm de ser 

feitos por escrito não produzindo efeitos quando feitos por telefone, por outro lado, este 

pedido tinha dado entrada na Câmara no dia 26 de Outubro e portanto iria ser feita dentro de 

dias. A Câmara fazia a vistoria, registava as anomalias e enviava o relatório ao senhorio 

para efectuar as obras necessárias dando um prazo para estas se realizarem. 

Em relação à hipotética rotunda, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

informou que os proprietários dos terrenos dessa envolvente estavam a reformular os 

projectos e que poderia vir a ser construída uma rotunda lá. Mas era um projecto de 

particulares sendo necessário dar entrada na Câmara o que ainda não tinha acontecido. 

A Senhora Presidente disse que caso os proprietários viessem a propor alguma 

coisa que afectasse a casa em questão teria de haver entendimento entre os inquilinos e os 

proprietários. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I - O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou pelas informações sobre a Remobil. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que estas informações ainda não 

passaram por ele  e que não eram de resposta fácil, estando a ser analisados pelos 

serviços. 

II - Na sequência da proposta feita pelos senhores Vereadores do Partido Socialista na 

última reunião, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou pela situação da família das 

Colmeias cuja casa ardeu. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães informou que a Acção Social foi ao local e 

concluiu que a família em questão não tinha carências económicas. O que esta pretendia 

era a celeridade do processo que tinha dado entrada na Câmara. 
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Mais informou, que o referido relatório tinha sido enviado para os Senhores 

Vereadores por e-mail. 

III – Tendo sido anunciado que o corredor de utilização do TGV já estava definido e que 

Leiria iria ter estação, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou que medidas estavam 

a ser equacionadas no sentido de se criarem condições desde já ao desenvolvimento da 

região face ao presente anuncio. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que esteve num Congresso 

em Lisboa cujo tema era “O Transporte ferroviário de alta velocidade” e, neste foi explicitado 

e analisado todo o traçado do TGV ,incluindo o conjunto de paragens que este iria ter. 

No Congresso foi dito que Leiria iria ter uma paragem, em princípio, a poente caso o 

Ministério do Ambiente decidisse por este corredor. Existiam duas alternativas, uma 

paragem com traçado a nascente e outra a poente mas, o traçado a nascente tinha várias 

implicações ambientais, visto passar na Nossa Senhora do Monte e noutros locais sensíveis, 

o traçado a poente tinha a proximidade da linha do Oeste e dinamizaria o eixo Leiria- 

Marinha Grande.  

No que dizia respeito à cativação de corredores neste momento não podia ser feito 

nada visto que, ainda não tinham indicações oficiais de quais seriam os corredores e as 

distâncias que deveriam deixar para se cativar nos nossos planos de ordenamento. 

Foi transmitido que logo que houvesse a decisão do Ministério do Ambiente iria ser 

publicado em Portaria e, só a partir dessa publicação poderiam ser cativados os corredores. 

IV – Chegou a informação ao Senhor Vereador Dr. Raul Castro que a Valorlis se estava a 

preparar para receber resíduos de concelhos que faziam parte da Resioeste. Neste 

contexto, o Senhor Vereador manifestou interesse em saber se estas informações tinham 

algum fundamento e o que estava na mira da Administração da Valorlis. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que não havia informações 

nenhumas que obrigasse a Valorlis a receber resíduos provenientes de outra área que não 

fosse a área exclusivamente abrangida pelos municípios que a integram. Na Valorlis nunca 

houve nada nem havia nada que levasse a isso nem que nos diga quando irá ser. 

A Senhora Presidente disse que na sequência daquilo que veio a público, chegou-

lhe aos ouvidos que os municípios abrangidos pela Resioeste tiveram uma reunião com o  

Secretário do Estado no sentido de manter o aterro na actual localização, bem como a 

manutenção da própria Resioeste.  

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicou que em relação aos lixos 

da Bairrada, não tinha ouvido nada mas, deveria ser para a Resilei. A área abrangida de 

recolha da Resilei era uma área maior do que da zona centro do país. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

I - A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou pela situação da carta educativa.  

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que a carta educativa do nosso concelho 

estava a ser feita no âmbito da AMAE. A Associação  iria elaborar um documento final até ao 

final do ano para ser aprovado pelos respectivos concelhos, para ir às Assembleias 

Municipais para depois ser publicado. Estava a ser negociado pela estrutura da AMAE que 
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estava a trabalhar no terreno com os dados que lhes foram fornecidos durante estes dois 

anos. A carta educativa não era do concelho de Leiria mas da AMAE. 

O próximo QREM na área da educação iria ter prioridade, a Ministra já o tinha 

anunciado publicamente, havia a reconversão do 1º ciclo a centro educativos, daí que para o 

ano quando abrir as candidaturas para 2007, quem não tiver as cartas educativas aprovadas 

não poderão concorrer. A nossa proposta de reconversão para o parque escolar estava 

realizada desde o Verão, só faltavam as candidaturas. 

A Senhora Presidente, em complemento ao que foi explicado pelo Senhor 

Vereador Dr. Vitor Lourenço, informou que a carta educativa da AMAE esteve praticamente 

pronta mas, tiveram que introduzir alterações na sequência da nova legislação e neste 

momento estava em fase final para depois vir para as Câmaras.  

Mais disse que, a carta educativa tem outra prioridade e outro peso sendo a nível da AMAE. 

II - A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira disse que na escola do Telheiro, quando 

chovia, as crianças passavam da escola pré-escolar para os tempos complementares por 

areia. Deviam-se também, corrigir as cotas das escolas porque quando chovia ficava água 

depositada. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço disse que se iria verificar esta situação. 

 

Intervenção da Senhora Vereador Dra. Neusa Magalhães 
 

DLB N.º 1419/06 | A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães apresentou um convite 

para visitar as instalações da Resilei, foi proposto por esta entidade o dia 9 de Novembro 

mas que a Senhora Vereadora já tinha informado que não poderia ser. 

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

instalações da Resilei, no dia 23 de Novembro às 9.00h. 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1420/06 | Presentes as actas das reuniões de 22 e 28 de Setembro e 12 de 

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

deliberado por unanimidade aprovar as suas redacções finais. 

 
 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 2050/81 – Clarisse Almeida Leitão 
Rodrigues 
DLB N.º 1421/06 | De CLARISSE DE ALMEIDA LEITÃO RODRIGUES, residente na Cruz de 

S. Tomé, freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 
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ampliação do estabelecimento de restauração situado no local acima referido, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como espaço destinado a terciário. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/27, constante do respectivo 

processo (folha 785), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareces do Centro de Saúde e Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, cujas cópias deverão ser remetidas à requerente (folhas 769, 

768 e 767); 

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

2.1. projectos de especialidades; 

2.2. planta de implantação e memória descritiva rectificadas no que se refere à 

área da propriedade, face ao constante da certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada em 2006/08/21. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela EP 

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

Centro (folhas 770, 775 e 774). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 379/05 - Jorge da Fonseca Moteiro 
DLB N.º 1422/06 | De JORGE DA FONSECA MOTEIRO, residente na Rua dos Vasos, n.º 

45, Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao aditamento ao projecto de arquitectura 

para legalização de telheiro, obras de alteração de moradia bifamiliar, canil e alteração de 

muros de vedação, com demolição de edificações existentes, na Rua dos Vasos, 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, considerando que os elementos apresentados permitem alterar os 

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

2006/02/23, concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2006/10/27, constante do respectivo processo (folha 97), e face ao disposto 

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

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

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado à apresentação dos 

projectos de especialidades no prazo de seis meses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º  410/05 - José Carreira do Olival Santos 
DLB N.º 1423/06 | De JOSÉ CARREIRA OLIVAL SANTOS, residente na Rua Francisco 

Pereira da Silva, n.º 43, Bloco A, 3.º direito, Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de obras de ampliação do estabelecimento de restauração («Restaurante O 
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Carloto») situado nas Ruas da Paz e Imaculada Conceição, na localidade de Telheiro, 

freguesia de Barreira. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/27, constante do respectivo 

processo (folha 72), 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 Centro de Saúde, cujo 

conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

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

2.1. planta de implantação à escala 1:200 com a parcela totalmente delimitada, 

nomeadamente junto aos arruamentos; 

2.2. projectos de especialidades; 

2.3. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido 

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

requerente; 

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

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º  770/05 - Manuel Maria Pereira 
DLB N.º 1424/06 | De MANUEL MARIA PEREIRA, residente na Rua da Restauração, n.º 9, 

S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de 

edifício habitacional (2 moradias geminadas) e muros na Rua da Cooperativa, na localidade 

e freguesia acima indicadas, 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 2006/11/02, 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, e face à informação dos 

Serviços de Fiscalização de 2006/10/10, constante do respectivo processo (folha 64 verso), 

verifica-se que: 

1.º a parcela em causa não confronta com caminho público devidamente infra-estruturado; 

2.º o desaterro proposto é exagerado em termos urbanísticos, devendo a construção 

acompanhar o perfil natural do terreno; 

3.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 47.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente ao índice da parcela, o qual não poderá ser superior 

a 0.5. (A área da cave é contabilizada para o índice, uma vez que a cota de soleira é 

superior a 1.00 m em relação à cota do arruamento); 

4.º não apresenta planta de ordenamento à escala 1:10 000 com o local assinalado; 

5.º a pretensão não está correctamente assinalada na planta de ordenamento à escala 1:25 

000 e na carta da REN. 
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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 e nos n.ºs 4 e 5 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 2006/11/02, 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. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 955/05 - Irmandade do Divino Espírito Santo 
DLB N.º 1425/06 | De IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO, com sede social no 

Largo Alexandre Herculano, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

substituição da cobertura da Igreja do Espírito Santo situada no local acima referido. 

O pedido mereceu pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, do Instituto Português do Património Arquitectónico e da Comissão Diocesana de 

Arte e Património Cultural. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/31, constante do respectivo 

processo (folha 63), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Instituto Português do Património Arquitectónico, 

cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folhas 49 e 50), nomeadamente no que se 

refere à estrutura da cobertura e respectivas características; 

2.º cumprir com o indicado no parecer da Comissão Diocesana de Arte e Património Cultural 

relativamente ao tratamento dos materiais a aplicar; 

3.º apresentar, no prazo de seis meses, os projectos de especialidades e as rectificações 

acima indicadas. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 37). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1020/05 - Arménio Caneira Fernandes 
DLB N.º 1426/06 | De ARMÉNIO CANEIRA FERNANDES, residente na Estrada dos 

Pinheiros, n.º 83, Covinha, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de garagem, anexos e muros no local acima referido, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/10/27, com o seguinte teor: 

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

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

1.º a pretensão não é esclarecedora quanto à área delimitada em planta, face ao valor 

constante da certidão da Conservatória do Registo Predial; 

2.º o projecto não cumpre com disposto no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, relativamente ao índice de construção (máximo 0,5); 

3.º os elementos gráficos apresentados, nomeadamente no projecto de alterações, não 

correspondem ao inicialmente aprovado em sede do processo 2308/90 e respectivas telas 

finais, relativamente a: 

3.1. limites da propriedade; 

3.2. implantação e afastamentos relativamente ao eixo da estrada municipal e 

aos confinantes; 

3.3. perfil do alçado lateral direito; 

4.º não apresenta alçados e cortes da totalidade dos muros de vedação em todo o seu 

desenvolvimento e com representação do perfil do terreno, bem como indicação sucinta da 

implantação da moradia com menção de cotas altimétricas e respectivos afastamentos. 

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

pedido ao abrigo do disposto no 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 2006/10/27, 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. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1115/05 - Guilherme Sousa Bernardes 
DLB N.º 1427/06 | De GUILHERME SOUSA BERNARDES, residente na Rua de S. 

Francisco, n.º 8 A, 3.º F, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de muros, alteração/legalização e ampliação do pavilhão situado em Vale do 

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

Municipal como Áreas Industriais. 

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

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

reunião de 2006/02/09 e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/10/31, constante do respectivo processo (folha 117), 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, de projectos de especialidades, incluindo projecto de segurança contra 
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riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 

Civil, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 99). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1264/05 - Henrique Estrela de Oliveira 
DLB N.º 1428/06 | De HENRIQUE ESTRELA OLIVEIRA, residente na Rua Heróis do 

Ultramar, n.º 76, Vale Sobreiro, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação na Rua dos 

Marques, Barroca, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, 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 2006/10/27, constante do respectivo 

processo (folhas 69 e 70), 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, devendo para o efeito medir-se 5.00 m ao 

eixo do arruamento, destinada a alargamento da via e execução de passeio com 1.60 m de 

largura; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

2.1. elementos gráficos rectificados, incluindo planta de implantação e cortes, por 

forma a prever o afastamento de 5.00 m entre os muros e o eixo do arruamento, bem como 

passeio com 1.60 m de largura, sendo o restante espaço para alargamento da via, conforme 

indicado no ponto anterior; 

2.2. projectos de especialidades; 

2.3. documento emitido pela EDP Distribuição – Energia S.A., esclarecendo quanto à 

possibilidade de dar início aos trabalhos, face ao constante do parecer emitido pela referida 

entidade, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha 60); 

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 disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 

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

incêndios junto à via; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

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

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

devendo ainda assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma. Os 
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trabalhos deverão 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. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 59). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º  43/06 – Fernando Jesus Duro 
DLB N.º 1429/06 | De FERNANDO JESUS DURO, residente em Casal da Quinta, freguesia 

de Milagres, referente ao projecto de arquitectura para construção de moradia unifamiliar, 

anexo e muros, numa parcela a destacar de um terreno situado na Rua do Sampão, Choisa, 

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 2006/10/30, constante do respectivo 

processo (folha 105), 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 para execução de passeio e alargamento 

do arruamento, devendo medir-se 5.00 m entre os muros e o eixo da via, de acordo com a 

última planta de implantação apresentada; 

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

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

fraccionamento registado e a área rectificada, face à cedência a efectuar ao domínio público; 

2.2. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

4.º 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 alargamento da via, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais 

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

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra, devendo ainda assegurar uma 

eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma. Os trabalhos deverão ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 
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Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 91). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 106/06 – ECOTUR – Empreendimentos 
Turísticos, Lda. 
DLB N.º 1430/06 | De ECOTUR – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA, com sede 

social na Estrada da Estação, n.ºs 9-11, 3.º andar, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração e ampliação do estabelecimento hoteleiro («Hotel das 

Termas de Monte Real»), com demolição de parte do edificado existente e construção de 

piscina na Rua de Leiria, freguesia de Monte Real, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como áreas de Terciário. 

A proposta visa a ampliação e remodelação da edificação existente, no sentido da 

sua reabilitação como equipamento hoteleiro, prevendo-se manter o corpo nascente do 

actual edifício e demolir o corpo poente bem como as construções anexas. 

O referido edifício integra-se no conjunto das Termas de Monte Real, sendo 

representativo da tipologia de edifícios que caracteriza a arquitectura termal do início do 

século XX, considerando-se que a intervenção proposta se enquadra no local, quer sob o 

ponto vista urbanístico, quer sob o ponto de vista funcional, valorizando o existente e criando 

condições para a sua conveniente utilização como unidade hoteleira, face à legislação 

actualmente em vigor e aos actuais condicionalismos e padrões de qualidade a que deve 

obedecer este tipo de edifícios. 

Para o local, e em sede do processo n.º 507/00, foi anteriormente aprovado um 

projecto de alterações por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2001/03/28, 

visando igualmente a instalação de hotel, encontrando-se o mesmo caducado devido à não 

apresentação dos respectivos projectos de especialidades dentro do prazo estipulado para o 

efeito. 

A pretensão apresentada mereceu pareceres favoráveis da Direcção Geral de 

Turismo, Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Centro de Saúde, EP – Estradas 

de Portugal e Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 

A requerente apresentou um aditamento que contempla alterações ao projecto de 

arquitectura inicialmente entregue, não carecendo o mesmo de parecer do Instituto do 

Desporto de Portugal, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de 

Novembro. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/30, constante do respectivo 

processo (folhas 246 e 247), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres da Direcção Geral de Turismo e Autoridade de 

Saúde, cujas cópias deverão ser remetidas à requerente (folhas 219 a 228, 139 e 140); 
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2.º cumprir com a directiva CNQ 23/93, de 24 de Maio, relativamente à piscina proposta, 

devendo apresentar elementos esclarecedores quanto ao mesmo; 

3.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, relativamente à 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada (acessibilidade ao edifício - 

inclinação da rampa exterior e mobilidade no interior do mesmo); 

4.º apresentar esclarecimentos quanto ao material e cor previstas para a conduta exterior de 

evacuação de fumos da cozinha; 

5.º apresentar planta de implantação rectificada com indicação dos lugares de 

estacionamento destinados a pessoas com mobilidade condicionada e prevendo as 

alterações efectuadas na piscina exterior; 

6.º esclarecer se pretende ou não a execução de muros, devendo, em caso afirmativo, 

apresentar estimativa de custo e respectiva calendarização devidamente corrigidas; 

7.º apresentar, no prazo de seis meses, as correcções acima indicadas e os respectivos 

projectos de especialidade, incluindo: 

7.1. projecto electromecânico de elevadores, isolamento acústico, sistema de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado; 

7.2. projecto de drenagem de águas pluviais relativamente às áreas envolventes 

ao edifício, devendo prever a construção de colector para drenagem das referidas águas até 

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

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

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

7.3. projecto de arranjos exteriores; 

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

depósito bancário no valor de €10.000,00, 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.»; 

9.º durante a execução da obra, garantir a consolidação da construção existente (corpo 

nascente), dado o seu relevante interesse patrimonial e histórico. (Condição a constar no 

alvará de licença de obras). 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea e EP – Estradas de Portugal, E.P.E. (folhas 

194 e 148). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º  188/06 - Manuel Fernandes da Fonseca 
DLB N.º 1431/06 | De MANUEL FERNANDES FONSECA, residente na Rua da Belavista, 

lote 16 - Urbanização Casais de S. Romão, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente 

ao projecto de arquitectura para construção de um conjunto habitacional (quatro moradias 

em banda) na Rua das Rosas, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

O pedido foi anteriormente aprovado por deliberações tomadas em reuniões de 

Câmara de 2003/06/30 e 2005/07/18, não tendo no entanto o requerente apresentado os 
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respectivos projectos de especialidades dentro do prazo estabelecido para o efeito, o que 

originou a caducidade do acto de aprovação do projecto de arquitectura. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/27, constante do respectivo 

processo (folha 588), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses, elementos por forma a garantir o cumprimento do 

disposto: 

1.1. na alínea d) do artigo 69.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

relativamente à sala de jantar; 

1.2. 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; 

2.º cumprir com o previsto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

3.º cumprir com o indicado no parecer da EDP Distribuição – Energia, S.A., cuja cópia 

deverá ser remetida ao requerente (folhas 587 e 130), e no Alvará de Licença de Utilização 

de Domínio Hídrico; 

4.º caso pretenda a execução de muros deverá apresentar projecto devidamente elaborado 

para posterior licenciamento; 

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

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

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

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

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

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

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

(alargamento do arruamento e execução de estacionamentos e passeio) de acordo com o 

indicado na planta de implantação à escala 1/200 (Des. 3R, de 2003/03/07 - folha 72 do 

processo), devendo no entanto prever a execução de passeio em toda a extensão da 

propriedade junto ao arruamento, nomeadamente na zona de acesso de viaturas, com 

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

pelos serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 578 e 127). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 533/06 - António Santos Almeida 
DLB N.º 1432/06 | De ANTÓNIO SANTOS ALMEIDA, residente na Rua das Oliveiras, n.º 13, 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de 

anexo e muros de vedação na Rua das Oliveiras, na localidade e freguesia acima indicadas, 

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

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

Operações Urbanísticas em 2006/10/31, 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 a propriedade não confronta com caminho público, face ao indicado nas confrontações 

constantes do documento de posse (certidão da Conservatória do Registo Predial) e a 

delimitação do prédio efectuada nos elementos gráficos; 

2.º a altura do anexo, vista pelo lado das propriedades confinantes, é excessiva, devendo a 

volumetria da edificação ser reduzida ao mínimo indispensável. 

 Refere-se que o eventual deferimento do pedido passará pela anexação das 

parcelas, uma vez que o terreno em causa confina com a habitação do requerente, conforme 

indicado na memória descritiva. 

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

pedido ao abrigo do disposto no n.º 5 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 2006/10/31, 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. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 732/06 - Idalina Duarte Ferreira Domingues 
DLB N.º 1433/06 | De IDALINA DUARTE FERREIRA DOMINGUES, residente na Rua Vale 

do Freixo, n.º 22, Cabeça Gorda, freguesia de Carnide, concelho de Pombal, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um edifício habitacional na Rua Paulo VI, n.º 19, 

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

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade e zona Consolidada. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/11/02, com o seguinte teor: 

«Para o local foram anteriormente apresentados dois pedidos (processos n.ºs 

1390/04 e 690/05), tendo os mesmos sido indeferidos por as pretensões não se 

enquadrarem no local relativamente à volumetria, implantação e alinhamento com as 

construções confinantes. 

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

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

semelhança dos dois processos antecedentes, a pretensão não se enquadra no local no que 

se refere ao número de pisos e volumetria, face às construções adjacentes que são de um e 

dois pisos. 

Considera-se ainda que os dois lugares de estacionamento junto ao arruamento não 

estão correctamente posicionados, de modo a permitir que estes sejam cedidos ao domínio 
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público, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 67.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal. 

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 e n.º 4 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 2006/11/02, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º  979/06 – SIMALA - Indústria de Compostos, 
S.A. 
DLB N.º 1434/06 | Retirado 

 
1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 
1.2.1. Processo de informação prévia n.º 18/06 - Alice do Carmo Batalha Frazão 
DLB N.º 1435/06 | De ALICE DO CARMO BATALHA FRAZÃO, residente em Vale Redondo, 

n.º 540, freguesia de Cortes, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 

construção de um bloco habitacional na Rua Imaculada Conceição, Telheiro, freguesia de 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade e em zona de protecção do Quartel da 

Cruz da Areia. 

 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/10/27 com o seguinte teor: 

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

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

1.º a pretensão foi objecto de parecer por parte da EP - Estradas de Portugal, E.P.E., tendo 

esta emitido parecer desfavorável, conforme consta da folha 19, cujo conteúdo já é do 

conhecimento da requerente; 

2.º não apresentou elementos de modo a dar resposta ao indicado no parecer do Ministério 

da Defesa Nacional - Regimento de Artilharia n.º 4, cuja cópia foi remetida à requerente 

através do ofício n.º 7214, de 2006/07/11. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/27, e face ao disposto no 

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

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

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

 
1.2.2. Processo de informação prévia n.º 37/06 - Paulo Manuel Mendes Gomes Neves 
DLB N.º 1436/06 | De PAULO MANUEL MENDES GOMES NEVES, residente na Rua do 

Castanhal, n.º 2, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, com demolição do 

edificado existente, na Travessa da Igreja, freguesia de Pousos, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/27, constante do respectivo 

processo (folha 30), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o pedido de informação prévia referente à 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 ceder uma faixa de terreno no lado Nascente ao domínio público, destinada a 

alargamento do arruamento, devendo para o efeito medir-se 3.00 m ao eixo do mesmo, 

acrescida de 1.00 m para execução de passeio; 

2.º ceder uma faixa de terreno no lado Poente com 1.60 m de largura para execução de 

passeio; 

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

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Regulamento do Plano Director Municipal e 

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (Segurança Contra Riscos de Incêndio). 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 29). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.3. Processo de informação prévia n.º 41/06 - Quinta de Santo António do Freixo, 
Imóveis, Lda. 
DLB N.º 1437/06 | De QUINTA DE SANTO ANTÓNIO DO FREIXO, IMÓVEIS, LDA, com 

sede social na Quinta de Santo António do Freixo, Alqueidão, freguesia de Cortes, referente 

ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de remodelação e reconversão do 

edifício denominado «Hotel Lis», situado no Largo Alexandre Herculano, freguesia de Leiria, 

em área abrangida pelo Plano de Pormenor de Santo Agostinho (PP2) e Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

A proposta visa a recuperação do corpo principal do edifício existente, sendo 

prevista a sua ampliação relativamente ao número de pisos e à ocupação a tardoz, 

prevendo-se a demolição do seu interior e das edificações anexas, reconvertendo-o num 

edifício com utilização comercial ao nível do piso 0, habitação nos pisos 1, 2, 3 e 4 e um piso 

destinado a estacionamento em cave. 
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A solução preconizada para o aumento da volumetria caracteriza-se pela criação de 

2 pisos, que constituem o remate superior da nova solução na zona da actual cobertura, 

desenvolvendo-se em articulação com a ampliação da construção a tardoz e recuando em 

relação aos planos das fachadas do corpo principal. 

De acordo com o parecer emitido pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, 

a solução enquadra-se nos condicionalismos do Plano de Pormenor de Santo Agostinho. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/02, constante do respectivo 

processo (folha 54), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o pedido de informação prévia referente à operação urbanística acima referida pelo 

prazo de um ano, de acordo com o previsto no artigo 17.º da referida disposição legal, 

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, cuja 

cópia deverá ser remetida à requerente (folhas 49 e 50), nomeadamente no que se refere a: 

1.1. manutenção das fachadas Norte e Nascente; 

1.2. redução da cércea do edifício; 

1.3. garantir a não ocupação da zona de terraços ao nível do piso 3; 

1.4. reformular a acessibilidade ao piso de estacionamento. (Deverá ponderar-se 

a relocalização da referida entrada, dada a necessidade de manter o vão actualmente 

existente e não se considerar viável a solução proposta); 

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

relativamente aos caminhos de evacuação de emergência nas áreas habitacionais, devendo 

prever-se o acesso directo à cobertura a partir das duas caixas de escadas no piso 4; 

3.º garantir o cumprimento do disposto no artigo 73.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, relativamente aos vãos dos quartos dos compartimentos «Q4» do lado nascente 

nos pisos 1, 2 e 3; 

4.º prever a localização de sala de condomínio; 

5.º prever a execução de arranjos exteriores no arruamento e na frente da edificação de 

acordo com os estudos que se encontram a decorrer para o local. (Informa-se que se 

encontram disponíveis na Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana elementos relativos 

ao mesmo); 

6.º prever a instalação de recipientes de recolha selectiva de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) subterrâneos na frente da edificação de acordo com a localização que vier a ser 

definida; 

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

nomeadamente no que se refere ao disposto no Plano de Pormenor de Santo Agostinho, 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Segurança Contra Incêndios e Acessibilidade 

de Pessoas com Mobilidade Condicionada; 

8.º o pedido de licenciamento a apresentar carecerá de parecer do Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil relativamente às áreas comerciais; 

9.º considerar a necessidade de acompanhamento arqueológico dos trabalhos no caso de 

futuro licenciamento de obras para o local. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento de combustíveis n.º 
14/05 – PETROGAL - Petróleos de Portugal, S.A. 
DLB N.º 1438/06 | De PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A., com sede social 

na Rua Tomás da Fonseca, Torre C, freguesia de S. Domingos de Benfica, concelho de 

Lisboa, referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de um posto de 

abastecimento de gasóleo com 10 m3 na Rua da Cooperativa, Outeiro do Vale de Riba, 

freguesia de Bidoeira de Cima, destinado a consumo próprio da Lisconcreto–Betão Pronto 

S.A. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/31 (Sector de Apoio Técnico aos 

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

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

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

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

Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectiva cópia do alvará de 

construção; 

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

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

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

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

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

normas legais e regulamentares em vigor; 

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

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

Novembro; 

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

entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas 

(folhas 53 e 58). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Relatório dos serviços de fiscalização referente ao mês de Outubro 
DLB N.º 1439/06 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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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.234/2001 – Construção do edifício sede da freguesia e extensão do 
Centro de Saúde dos Pousos, 1.ª fase. Estudo de revisão de preços para aprovação 
definitiva. 
DLB N.º 1440/06 | Pela firma AZINHEIRO – Sociedade de Construções, S.A. foi presente 

uma reclamação referente ao Estudo de Revisão de Preços aprovado em reunião de 

Câmara de 2006/06/01. 

Presente também uma informação do Departamento de Obras Municipais onde 

refere ser pertinente a reclamação apresentada, uma vez que a fórmula de cálculo de 

revisão de preços que integra o Caderno de Encargos é a formula 1.4 – Edifícios correntes, 

que tem na sua constituição o índice M18 e não o índice M19, como, por lapso, se entendeu 

na revisão efectuada. 

Assim, propõe-se: 

a) a rectificação do estudo de revisão de preços definitiva,  

b) a rectificação do teor da deliberação n.º 0725/06, tomada em reunião de Câmara do 

passado dia 1 de Junho, nos seguintes termos: 

Onde se lê: «...aprovar o estudo de revisão de preços definitiva, da obra supra, no valor de 

€12.398,98 + IVA.)» 

Deverá ler-se: «...aprovar o estudo de revisão de preços definitiva, da obra supra, no valor 

de €14.004,71 + IVA.)» 

c) o processamento, a favor da firma AZINHEIRO – Sociedade de Construções, 

S.A.,da reposição do diferencial entre o estudo de revisão de preços agora 

apresentado e o anterior, no valor de €1.605,73 + IVA. 

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

pelo Departamento de Obras Municipais, deliberou por unanimidade: 

a) rectificar o estudo de revisão de preços definitiva, anteriormente apresentado, para 

que fique a constar o valor de €14.004,71 + IVA, 

b) rectificar o teor da deliberação n.º 0725/06, de 1 de Junho, nos termos propostos,  

autorizar o processamento a favor da firma AZINHEIRO – Sociedade de 

Construções, S.A., da reposição do diferencial entre o estudo de revisão de preços agora 

apresentado e o anterior, no valor de €1.605,73 + IVA, valor esse que foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 5497/06, de 9 de Novembro. 

 
2.2. Processo n.º T.55/2005 – Construção de habitação social em Barosa.  Aprovação 
de minuta de contrato 
DLB N.º 1441/06 | Nos termos do disposto no artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, foi presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar 

entre a Câmara Municipal de Leiria e a firma FIALHO & PAULO, LDA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do respectivo contrato. 
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Ponto três 
  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 
3.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Outubro de 2006 
DLB N.º 1442/06 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

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

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 
Instauração de novos 

PEF’s 
55 -25,68% €2.685,29 -15,16% 

Publicidade 12 1100% € 1.288,44 - 
Mercados 27 -55,74% €982,69 - 
Ocupação da via pública  14 16,67% €377,00 - 
Metrologia 2  €37,16 - 

Tramitação de PEF’s 42 -40% - - 

Citação de executados 31 -52% - - 

PEF’s pendentes 1235 1,65% €38.493,49 3,43% 
SMAS 924 -1,07% €28.061,79 -0,95% 
Mercados 238 4,39% €7.394,49 0,46% 
Ocupação da via pública 53 20,45% €1.239,90 19,51% 
Publicidade 18 157,14% €1.467,02 644,45% 
Diversos 2 Não existe €293,13 Não existe 

PEF’s extintos por 
pagamento 

37 -90,59% €1.836,38 -88,94% 

  A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.2. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria: 
3.2.1. Requerente: Manuel Mendes Abreu 
DLB N.º 1443/06 | Retirado 

3.2.2. Requerente: Adelino Ferreira Dias 
DLB N.º 1444/06 | Presente o requerimento com a entrada n.º 34.654, de 2004/12/07, de 

Adelino Ferreira Dias, residente na Rua Casal dos Lobos, n.º 16, 2430-618 Vieira de Leiria, 

em que requer ao município o pagamento de prejuízos, no valor de €168,98, em virtude de, 

no dia 2004/11/26, pelas 13 horas, ao transitar com o seu veículo automóvel de matrícula 

64-88-ED, na Rua Principal, em Carvide, funcionários da Câmara terem projectado alcatrão 

na pintura do referido veículo. 

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

Administrativa a informação n.º 31.CDIA/06, de 25 de Outubro ⎯ sobre a qual recaiu o 

despacho «Concordo. Agende-se para a próxima reunião» do Senhor Director de 

Departamento, de 2006.10.25 ⎯ a qual conclui pela proposta de indeferimento da pretensão 

do requerente, nos seguintes termos: 
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I – Tendo-se apurado que o requerente não obedeceu à ordem para parar expressa pelos 

funcionários da Câmara Municipal, nem à sinalização existente e que passou por cima do 

pavimento coberto com ECR2, não se mostra cumprido, desde logo, o primeiro dos 

pressupostos cumulativos de que depende a responsabilização do Município de Leiria: a 

existência de um facto (acção ou omissão) praticado pela autarquia.  

II – Por outro lado, diga-se que os funcionários camarários foram zelosos, tendo tomado as 

precauções que a situação impunha, tendo em vista a prevenção da ocorrência de eventuais 

danos em terceiros (artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 48 051). Não foram violadas 

quaisquer normas legais ou quaisquer regras técnicas ou de prudência comum. 

III – A verdade é que o requerente foi negligente na sua actuação, e assim colocou-se na 

situação de sofrer os danos que vem agora alegar e cuja indemnização pretende obter. 

IV – Contudo, como se isto não bastasse, para que existisse a obrigação de indemnizar o 

requerente seria necessário ainda que o dano fosse uma consequência do facto praticado, 

de modo a poder estabelecer-se entre ambos uma relação de causalidade. Dispõe o artigo 

563.º do Código Civil que a «a obrigação de indemnização só existe em relação aos danos 

que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão», ou seja, aquela 

obrigação não abrange todos os danos decorrentes do facto ilícito e culposo constitutivo da 

responsabilidade mas apenas aqueles que foram causados pelo facto. E não se pode 

afirmar, nesta sede, que os danos sofridos no veículo são uma consequência normal, típica 

provável da actuação dos funcionários camarários. Foi o requerente quem não cumpriu as 

regras de segurança e as ordens expressas pelos funcionários. 

V –  Posto isto, considerando que basta o não cumprimento de um dos cinco pressupostos 

(que são de verificação cumulativa) da responsabilidade civil extracontratual das autarquias 

locais, está-se perante a inexistência de responsabilização do Município de Leiria e 

consequente obrigação de indemnização. 

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

31.CDIA/06, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade manifestar a 

sua intenção indeferir o pedido deduzido por Adelino Ferreira Dias, de ressarcimento dos 

danos causados no seu veículo automóvel, no valor de €168,98.  

Mais deliberou notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 

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

pronunciar-se por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e 

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

 
3.3. Pagamentos 
DLB N.º 1445/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 26 de Outubro a 8 de Novembro de 2006 correspondente 

às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 7575 a 7577, 7599, 7600, 7635, 7637, 7667, 7669, 

7756, 7760, 7837, 7838, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs : 682, 683, 733, e às 

Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 412, 920, 1426, 2175, 2177, 2178, 2355, 2424, 

3094, 3318, 3399, 3897, 4961 a 4963, 4967, 4971, 4977, 5218, 5220 a 5222, 5224, 5400, 

5593, 5602, 5712, 5714, 5715, 5717, 5767, 5773, 5790, 6114, 6401, 6403, 6404, 6471 a 
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6474, 6498, 6500, 6502, 6510, 6511, 6517 a 6519, 6521, 6653, 6663, 6666, 6670, 6672, 

6673, 6919, 6982, 6984, 6998, 7016, 7018, 7029, 7044, 7046, 7057, 7067, 7088, 7165, 

7205, 7242, 7243, 7388, 7402, 7420 a 7424, 7429, 7432, 7436, 7437 a 7439, 7441 a 7443, 

7445, 7447, 7448, 7450 a 7452, 7454, 7455 a 7460, 7462 a 7464, 7466, 7468, 7469, 7471, 

7472 a 7474, 7477, 7478, 7480, 7482 a 7493, 7495 a 7498, 7500 a 7511, 7513 a 7522, 7524 

a 7527, 7529 a 7531, 7533 a 7541, 7543 a 7551, 7553 a 7556, 7558 a 7561, 7564, 7570, 

7572, 7582, 7583, 7587 a 7589, 7591, 7594, 7595, 7597, 7601 a 7606, 7608, 7617 a 7620, 

7624, 7628, 7632, 7634, 7636, 7638 a 7649, 7651 a 7666, 7668, 7670, 7672 a 7676, 7682, 

7696 a 7701, 7704, 7705, 7707 a 7709, 7714, 7716, 7718 a 7721, 7724 a 7727, 7729 a 

7740, 7742, 7763, 7764, 7766, 7769, 7771, 7783 a 7788, 7790, 7791, 7793 a 7800, 7803, 

7808 a 7817, 7819, 7822, 7828 a 7830, 7833, 7841 a 7844, 7848 a 7850, 7852, 7853, 7855 

a 7871, 7881, 7946, 7973 no valor total de € 2.326.900,91. 

 
3.4. XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 1446/06 | Presente a XVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 16.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 1.ª Alteração ao Orçamento da Receita, 14.ª Alteração ao Plano de Actividades 

e 13.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. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção 

dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dr.ª 

Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a XVI Modificação às Grandes 

Opções do Plano para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços no montante de 

€1.072.913,81 e diminuições/anulações no montante de €767.698,81, a XVI alteração ao 

Orçamento da Despesa para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €1.347.698,81 cada e a I alteração ao Orçamento da 

Receita para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no 

montante de €2.457.630,00 cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.5. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1447/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 8 de Novembro de 

2006, apresentando um Total de Disponibilidades de € 4.095.615,25 sendo de Operações 

Orçamentais € 3.357.891,51 e de Operações de Tesouraria € 737.723,74. 

       A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
  Divisão  Jur íd ica  
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4.1. Desafectação do domínio público para o domínio privado do Município de Leiria 
de uma parcela de terreno sita no lugar de Marinheiros, da freguesia de Marrazes, do 
concelho de Leiria 

DLB N.º 1448/06 | Presente o processo administrativo relativo ao assunto mencionado em 

epígrafe. 

 Na sequência da deliberação n.º 0816/06, de 16 de Junho, e uma vez que não foi 

apresentada qualquer sugestão ou reclamação ao seu conteúdo, a Câmara deliberou por 
unanimidade nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e na 

alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propor à Assembleia 

Municipal a desafectação do domínio público para integrar o domínio privado do Município, 

da parcela de terreno identificada em planta e que faz parte integrante da presente 

deliberação, a confrontar do Norte com Maria da Conceição Carvalho de Sousa e marido, 

Armindo Ramos Anselmo, do Sul com espaço público, do Nascente e do Poente com 

arruamentos, sita no lugar de Marinheiros, da freguesia de Marrazes, do concelho de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2. Minuta de Escritura de Permuta a celebrar entre o Município de Leiria e Manuel 
Nicolau Caseiro e mulher 
DLB N.º 1449/06 | Presente a minuta de escritura relativa ao assunto em epígrafe, cujo teor 

se transcreve: 

«MINUTA DE ESCRITURA DE PERMUTA 
Aos ___ dias do mês de _____ do ano de dois mil e seis, no __________________, perante 

mim _____, compareceram como outorgantes:------------------------------------------------------------- 

Primeira: Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e 

concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, lote 63, 5.º Direito, freguesia 

de Marrazes, concelho de Leiria, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

e em representação do Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de 

Leiria, número de identificação de pessoa colectiva 505 181 266.------------------------------------- 

Segundos: Manuel Nicolau Caseiro, natural da freguesia da Barreira, concelho de Leiria, 

residente na Rua dos Lourais, 148, freguesia da Barreira, concelho de Leiria, contribuinte 

fiscal número 169 110 290, casado no regime de comunhão de adquiridos com Ana Maria da 

Paz Capalez, natural da freguesia de Messejana, concelho de Aljustrel, residente na Rua 

dos Lourais, 148, freguesia da Barreira, concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 169 110 

281.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reconheço a identidade da primeira outorgante por ser do meu conhecimento pessoal e a 

dos segundos pela exibição que fizeram dos seus bilhetes de identidade número 2494733, 

emitido pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado – Serviços de Identificação Civil de 

Leiria, em 11 de Fevereiro de 1999, e número 4888570, emitido pela Direcção-Geral dos 

Registos e do Notariado – Serviços de Identificação Civil de Leiria, em 7 de Fevereiro de 

2001, respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do meu conhecimento pessoal são também a qualidade a que se arroga a primeira 

outorgante e, bem assim, os poderes que legitimam a sua intervenção neste acto.-------------- 

E disseram os outorgantes:--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Que fazem a permuta que se realiza nos termos seguintes:--------------------------------------------- 

O Município de Leiria representado pela primeira outorgante, conforme deliberação tomada 

pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião, de 9 de Novembro de 2006, dá aos 

segundos outorgantes acima identificados, que o recebem em comum e partes iguais:--------- 

Prédio urbano composto por uma parcela de terreno, designada por parcela A, destinada a 

construção, com a área de 117 metros quadrados, delimitado a cor azul na planta anexa à 

presente escritura e que dela passa a fazer parte integrante, sito no lugar de Cova do 

Picanço, freguesia e concelho de Leiria, a confrontar do norte com arruamento, do sul e 

poente com herdeiros de Pinheiro da Costa e outro e do nascente com o lote 1, descrito na 

1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria, sob o número mil quinhentos e três, inscrito a 

seu favor pela G19971113055-AP. 55, de 1997/11/13, conforme certidão emitida em ___ de 

_________ de 2006, pela 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria e inscrito na 

respectiva matriz predial sob o artigo 3607.------------------------------------------------------------------ 

Os segundos outorgantes acima identificados dão em troca ao Município de Leiria que o 

recebe e integra no seu domínio privado um espaço com a área de 264,90 metros 

quadrados destinado a comércio e outro espaço com a área de 44,00 metros quadrados 

destinado a garagem para estacionamento, ambos a construir no prédio urbano designado 

por lote 7, composto por uma parcela de terreno para construção com a área total de 320 

metros quadrados, delimitado a cor vermelha anexa à presente escritura, situado no lugar de 

Casal do Guerra, freguesia e concelho de Leiria, a confrontar do norte com espaço público, 

do sul com lote 8, do nascente com Ema de Barros Moreira e do poente com arruamento, 

descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número mil seiscentos e 

vinte, inscrito a seu favor pela G.19980213032-Ap. 32, de 1998/02/13, conforme certidão 

emitida em ____ de _______ de 2006, pela 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria, e 

omisso na respectiva matriz predial, mas para o qual já foi pedida a competente inscrição.---- 

Que ao prédio urbano composto pela parcela A e aos dois espaços objecto desta permuta é 

atribuído igual valor. (...)».----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara, depois de analisar o processo de permuta, deliberou por unanimidade 

concordar com o teor da minuta acima transcrita e remeter o assunto à Secção de 

Património para promover a outorga da competente escritura pública, conferindo, para o 

efeito, poderes à Senhora Presidente da Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto cinco 
 Depar tamento  de  P laneamento  e  Urbanismo 

 
5.1. Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
DLB N.º 1450/06 | Retirado 

 
5.2. Proposta de alteração ao PDM em vigor 
DLB N.º 1451/06 | Retirado 
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Ponto seis 
 Comissão Munic ipa l  de  Toponímia  

 

6.1. Toponímia das freguesias de:  
6.1.1. Arrabal 
DLB N.º 1452/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Freguesia através dos ofícios com 

nossos registos de entrada n.º 26206 e n.º 26207, de 2006/10/23, conforme  descrição 

abaixo: 

Arrabal 
TRAVESSA D. DINIS: com início na Rua D. Dinis  e fim num impasse.  

Historial: Denominação atribuída devido à sua localização ter início na Rua D. Dinis. 

Martinela 
RUA DO  VALE GOTÃO: com início na Rua da Cabeça e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido ao local ser conhecido por Vale do Gotão. 

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

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

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na freguesia de 

Arrabal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.1.2. Cortes 
DLB N.º 1453/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Freguesia através do ofício com 

nosso registo de entrada n.º 26683, de 2006/10/27, conforme descrição abaixo: 

Famalicão 
TRAVESSA DA ESCOLA: com início na Rua do Sul e sem fim definido junto a Escola 

Primária. 

Historial: Denominação atribuída em virtude de se localizar junto à Escola Primária desse 

lugar. 

Mourões 
RUA PINHAL DA FONTE: com início na Rua Principal e sem fim definido,  junto à fonte. 

Historial: Denominação atribuída proposto pelos residentes dessa rua e por se encontrar 

junto a  um fontanário desse lugar. 

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

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

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na freguesia de 

Cortes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
6.1.3. Pousos 
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DLB N.º 1454/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Freguesia através do ofício com nosso 

registo de entrada n.º  23678, de 25 de Setembro de 2006, conforme  descrição abaixo: 

São Romão 
TRAVESSA DA RUA NOVA – com início na Rua Nova e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída em virtude de se localizar no trajecto da Rua Nova. 

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

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

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

Pousos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

6.1.4. Santa Catarina da Serra 
DLB N.º 1455/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Freguesia através do ofício com 

nosso registo de entrada n.º  25465, de 2006/10/16, conforme  descrição abaixo: 

Cova Alta 
RUA VALE DA LAGE: com início junto ao número de polícia “9”, sito na Rua do Convívio e 

sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída em virtude de terminar junto ao poço Vale da Lage e assim 

ser conhecido o local desde longa data pela população. 

TRAVESSA DO REBOUÇO: com início na Rua Vale da Lage e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída porque antigamente aí existiu um poço de nome Rebouço, 

e assim ser conhecido aquele  local pela população. 

Quinta do Salgueiro  
TRAVESSA DOS ARREBENTÕES: com início na Rua de Santa Catarina, que passa por 

cima da A1 e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída porque a zona atravessada por esta rua é, desde longa 

data, conhecida pela população como zona dos Arrebentões. 

Loureira 
TRAVESSA DOS ALIADOS: com início junto ao número de polícia “ 24”, sito na Rua do 

Outeiro Cagido e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido ao espírito de união existente entre os proprietários 

daquele local. 

Ulmeiro 
TRAVESSA DA CUMIEIRA: com início na Rua da Cumieira e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída por se iniciar na rua com a mesma denominação. 

Casal Novo 
RUA DA AZENHA: com início na Rua Casal Novo e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido à existência de uma azenha naquele local em anos 

anteriores e por assim ser conhecido desde longa data. 

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

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º 
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da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na freguesia de 

Santa Catarina da Serra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

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

 
7.1. Apoio à Freguesia de Amor para reparações do Cemitério da Coucinheira 
DLB N.º 1456/06 | Retirado 

 

7.2. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Eufémia para arranjos exteriores no 
Cemitério 
DLB N.º 1457/06 | Retirado 

 
7.3. Transferência de verbas para o Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão. 
Vigilância Balnear 
DLB N.º 1458/06 | Retirado 

 

7.4. Cedência de uma loja do Mercado Sant'Ana ao Grupo Corális para exposição 
comemorativa do 20.º Aniversário 
DLB N.º 1459/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães,  um pedido formulado pelo Grupo Corális (ENT. 23913/2006), no 

qual solicita a cedência de um espaço no Mercado de Sant’Ana para exposição 

comemorativa do seu 20.º Aniversário  durante o período compreendido entre 30 de 

Novembro e 11 de Dezembro de 2006.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ceder 

aquele espaço, no período referido, ao Grupo Corális. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.25193/06) 
DLB N.º 1460/06 | Presente o requerimento de LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A., com sede social na Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, no qual 

solicita licença especial de ruído para a execução de trabalhos da empreitada «A17 – Auto-

estrada Marinha Grande/Mira» a realizar em Monte Redondo e Monte Real, todos os dias, 

incluindo Sábados, Domingos e Feriados, entre as 00h:00m e as 24h:00m, no mês de 

Novembro do corrente ano, do qual consta o despacho da Senhora Presidente, de 31 de 

Outubro de 2006, a deferir o pedido.  

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

despacho de 31 de Outubro de 2006 da Senhora Presidente que deferiu o pedido mediante 

emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
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7.6. Licença especial de ruído (ENT.24800/06) 
DLB N.º 1461/06 | Presente o requerimento da  ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAKAPÉ, com 

sede social no lugar de Lage, freguesia de Monte Redondo, no qual solicita licença especial 

de ruído, para os dias 11 e 18 de Novembro do corrente ano, a fim de apresentar Bandas de 

Garagem, na Associação Columbófila de Leiria, sita na Quinta da Alçada, freguesia e 

Marrazes, no horário compreendido entre as 23h00m do dia 11 de Novembro e as 4h00m do 

dia seguinte e igual período para o dia 18 de Novembro. 

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

intenção de indeferir o pedido, uma vez que o local da realização do evento se  insere numa 

zona habitacional, o que pode transtornar o descanso da vizinhança. 

Mais deliberou, ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 103.º do 

Código do Procedimento Administrativo, dispensar a audiência da interessada por 

considerar urgente a tomada de decisão, atendendo à proximidade das datas pretendidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.7. Licença especial de ruído (ENT.24801/06) 
DLB N.º 1462/06 | Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAKAPÉ, com 

sede social no lugar de Lage, freguesia de Monte Redondo, no qual solicita licença especial 

de ruído, para os dias 9 e 16 de Dezembro do corrente ano, a fim de apresentar Bandas de 

Garagem, na Associação Columbófila de Leiria, sita em Quinta da Alçada, freguesia de 

Marrazes, no horário compreendido entre as 23h00m do dia 9 de Dezembro e as 4h00m do 

dia seguinte e, igual período para o dia 16 de Dezembro. 

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

intenção de indeferir o pedido, uma vez que o local da realização do evento se insere numa 

zona habitacional, o que pode transtornar o descanso da vizinhança, podendo o requerente 

pronunciar-se nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 
7.8. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – têxtil, 
calçado e outros (ENT.26580/06) 
DLB N.º 1463/06 | Presente o requerimento  de LEMOS & MARTINHO – COMÉRCIO DE 

ARTIGOS PARA O LAR, LDA, com sede social na Alameda Dr. Leite Pinto, n.º 1-B, 

freguesia de Malveira, concelho de Mafra, a solicitar os lugares n.º 80 e 81 para venda de 

têxteis para o lar, no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação dos lugares n.º 80 e 81 a Lemos & Martinho – Comércio de Artigos para 

o Lar, Lda, pelo valor proposto para base de licitação, que foi de €500,00 (quinhentos euros), 

acrescido de IVA à taxa de 21%, com os seguintes fundamentos: 

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

Falcão, com a alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2004/09/30; 

b) aqueles lugares foram postos a concurso pelo Edital n.º 49/2006, de 10 de Março, que 

ficou deserto; 
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c) os lugares podem ser adjudicados sem concurso prévio, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 

artigo 15.º do citado Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto oito 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l   

 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Educativa  
8.1.1. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 
DLB N.º 1464/06 | Presentes os pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares 

deste Município, apresentados por: 

⎯ Escola Básica do 1.º Ciclo (ENTFE 5814/06) - para o dia 28 de Setembro de 2006. 

⎯ Paróquia do SS Salvador (ENT 22168/06) - para o dia 1 de Novembro de 2006. 

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

despacho do Senhor Vereador da Educação e Cultura que autorizou a cedência com 

isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições regulamentares, para o dia 

acima referido. 

 
8.1.2. Cedência gratuita do autocarro do Município 
DLB N.º 1465/06 | Retirado 

 
8.1.3. ISLA. Bolsas de estudo 
DLB N.º 1466/06 | Presente uma informação/proposta do Senhor Vereador da Educação e 

Cultura que a seguir se transcreve: 

«Considerando as obras de beneficiação efectuadas pelo ISLA, no que se refere a 

adaptação dos edifícios para pessoas com mobilidade reduzida, a sinalização dos edifícios 

(saídas de emergência) e a obras de manutenção (pinturas/outras); 

Considerando que, em relação ao acordo inicial se verifica uma redução considerável no 

número de alunos que frequentam este Instituto; 

Considerando a possibilidade de utilização de espaços (auditórios, salas de formação, zonas 

de arquivo) por parte do Município, nomeadamente dos serviços que ficarão sediados nos 

blocos anexos. 

Propõe-se a alteração do Regulamento das Bolsas de Estudo, no âmbito do 

Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria e o ISLA, em relação ao ponto 1, o 

que passará a ter o seguinte teor: 

Ponto 1 – O Município de Leiria atribui 10 Bolsas de Estudo, inscrição e frequência 

anual no Instituto de Línguas e Administração – Leiria a alunos carenciados do Concelho de 

Leiria. 

Mais se propõe que as candidaturas sejam entregues na Secretaria do ISLA, no 

período de 20 de Novembro de 2006 a 20 de Dezembro de 2006.» 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de alteração ao Ponto 1 do Regulamento das Bolsas de Estudo no âmbito do 

Protocolo CML-ISLA, ficando o mesmo com a seguinte redacção: 

«Ponto 1 – O Município de Leiria atribui 10 Bolsas de Estudo, inscrição e frequência anual 

no Instituto de Línguas e Administração – Leiria a alunos carenciados do Concelho de 

Leiria.» 

Mais deliberou que as candidaturas sejam entregues na Secretaria do ISLA, no 

período de 20 de Novembro de 2006 a 20 de Dezembro de 2006. 

 
8.1.4. Os Malmequeres. Apoio 
DLB N.º 1467/06 | Retirado 

 
8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Social  
8.2.1. Projecto «Novas Primaveras». Comparticipação financeira à Sociedade Artística 
Musical dos Pousos (SAMP) 
DLB N.º 1468/06 | O Projecto «Novas Primaveras» tem vindo a ser desenvolvido junto de 

idosos do concelho numa parceria entre a Câmara Municipal, a SAMP, Freguesias, 

Instituições de Solidariedade Social e outras organizações de apoio a idosos, desde 

2004/2005. 

Da avaliação efectuada pelos vários intervenientes, designadamente pelos 

responsáveis institucionais e técnicos das IPSS, o projecto tem contribuído para a ocupação 

saudável dos idosos inseridos em diversos equipamentos e respostas sociais do concelho, 

nomeadamente, Lares, Centros de Dia, Centros de Convívio e Apoios Domiciliários. 

Assim, e perante a renovação do interesse apresentado pela SAMP, que se passa a 

transcrever: 

«NOVAS PRIMAVERAS 2006-2007   

Introdução: 
O Projecto Novas Primaveras teve início no ano lectivo de 2004-2005. Ao longo dos 

últimos 2 anos foram realizadas mais de 360 sessões em 20 instituições com idosos de todo 

o Concelho. Foram realizadas duas grandes audições no novo Estádio Municipal em que 

várias centenas de idosos tocaram, cantaram, dançaram e representaram o que ensaiaram 

ao longo do ano.  

Dado o enorme sucesso do mesmo, pelos resultados que apresentou, mas acima de 

tudo pelas perspectivas que abriu no âmbito das terapias expressivas na terceira idade, a 

SAMP entendeu por bem investir e desenvolver o presente programa para o próximo ano 

lectivo 2006-2007. 

Designação: 
Novas Primaveras: Música, Dança e Teatro para a 3.ª idade. Um programa de artes 

performativas para o Concelho de Leiria. 

Descrição: 
Mais que ver e ouvir, os idosos em Novas Primaveras terão a possibilidade de 

praticar Artes. Com uma esperança de vida cada vez maior, os nossos idosos confrontam-se 

ainda com a ausência de programas ocupacionais na área da cultura. Procurando responder 
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a esta necessidade, o presente programa oferece-lhes a oportunidade de participar 

activamente em projectos nas áreas da Música, Dança e Teatro. 

Uma equipa constituída por um músico, um bailarino e um actor, vão visitar 

regularmente as freguesias do Concelho de Leiria, e intervir com um programa e materiais 

pedagógicos inovadores, estimulando a criatividade e as práticas expressivas individuais e 

de grupo. Os encontros poderão ocorrer em salas da Freguesia, Lares ou Centros de dia 

propostos pelas respectivas Freguesias. 

O programa decorre entre Outubro e Junho, e oferece uma Nova Primavera por 

mês a cada freguesia com um tempo de duração nunca inferior a 45 minutos. A SAMP 

levará a cada freguesia todo o material necessário a cada sessão. 

Direcção Pedagógica: 
Escola de Artes SAMP – Paulo Lameiro 

Local: 
Freguesias do Concelho. 

Calendário: 
Outubro a Julho. Espectáculo Final do dia 4 de Julho às 10h30,» 

Propõe-se que o Projecto “Novas Primaveras” seja, de novo, comparticipado pela 

Câmara Municipal para a época de 2006/2007, com o calendário atrás descrito, inserindo 

idosos de vinte Instituições/Associações sem fins lucrativos, a saber: 

- “CASA”- Centro de Apoio Social de Azóia; 

- Centro Social da Bajouca; 

- Centro Social N. Sra. da Piedade; 

- Lar de S. Francisco; 

- “ADESBA” – Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar  Social da Freguesia da 

Barreira; 

- “CASBI” – Centro de Apoio Social Bidoeirense ; 

- Academia Cultural e Social de Maceira; 

- Santa Casa da Misericórdia de Leiria; 

- Associação Lar Emanuel; 

- Centro Social e Paroquial de Pousos; 

- Centro Social e Paroquial de Caranguejeira; 

- “ASSISTE” – Associação de Solidariedade Social de Cortes; 

- Centro de Convívio da 3.ª Idade da Freguesia de Leiria; 

- “PRÒ – REAL” – Associação para o desenvolvimento da Freguesia de Monte Real; 

- “SAMVIPAZ” – Associação de Solidariedade de Ortigosa; 

- “ADASCO” – Associação de desenvolvimento Social de Coimbrão; 

- “CENSOCAR” – Centro Social de Carreira; 

- Associação Humanitária de Barosa; 

- Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Santa Eufémia; 

- “ADASCO” – Associação Para O Desenvolvimento Social de Coimbrão; 

- Grupo de Idosos dos Bairros de Almuinhas e Dr. Francisco Sá Carneiro; 
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no valor de 9.320.00€, correspondendo a 50% do orçamento do Projecto apresentado pela 

SAMP e que abaixo se transcreve, a pagar em quatro prestações, no valor individual de 

2.330.00€ em Novembro de 2006, Janeiro, Março e Maio de 2007: 

«Orçamento:  

Descrição Valor Observações 
Professora Oxana khurdenko 4.455.00 eur. 
Professora Alexandra Figueira 4.455.00 eur 
Professor Sérgio Ventura 4.455.00 eur 

22 instituições x 9 sessões x 1h30 x 
15.00€/hora x 3 professores 

  13.365,00€   
Equipamento 

• 1 teclado  
• 2 cavaquinhos  
• 50 Pandeiros (12 eur)  
• 1 bombo pequeno (70 eur)  

  
490.00 eur. 
100.00 eur. 
600.00 eur. 
 
70.00 eur. 

  

  1260,00€   
Transportes 882.00 eur 252 dias a uma média de 10 Km por dia, e 

0.35 euros ao Km. 
Seguros pessoal SAMP 150.00 eur.   
Espectáculo final (luz-som-adereços) 1500.00 eur.   
Horas de preparação com professores 1350,00€ 3 x 30 x 15.00€ 
Horas de Coordenação SAMP 2000.00 eur.   
Total 20.507.50 eur Como nas edições anteriores, o orçamento 

deverá ser suportado por todos os agentes 
envolvidos, assumindo a CML 50% 
(9.320,00€)  as juntas de freguesia 423,63€ 
se pagarem os restantes 50%, e os 
lares/juntas 211,81€  caso assumam 25% 
cada. Os privados pagam 100% do 
programa que corresponde a 932,13€ 

Valor por programa 932,13€   
Lares privados a pagar 100% D. Luís – Colmeias 

Recreio do idoso - 
Colmeias 

932.13€ por lar privado 
  
1.864.27€ total 

CML sem privados 18.640.00 : 2 = 
9.320.00€ 

423.63€ : 2 = 211.81€ 

CML com privados 10.253,75€ 466.06 € : 2 = 233.03€ 
A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a melhoria da qualidade 

das respostas sociais para os idosos do concelho, nomeadamente na área da cultura e da 

criação de oportunidades de participação activa no Projecto «Novas Primaveras» e o 

interesse municipal de natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

idosos cidadãos residentes no concelho, designadamente dos grupos sociais, que se 

encontram em situação de maior vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, beneficiários 

directos do projecto, deliberou por unanimidade apoiar o projecto «Novas Primaveras» 

atribuindo uma comparticipação financeira no valor total de 9.320.00€ à SAMP – Sociedade 

Artística e Musical dos Pousos, a pagar em quatro prestações no valor de 2.330.00€, sendo 

que a primeira deverá ser paga em Novembro de 2006, e as restantes em Janeiro, Março e 

Maio de 2007. 

Mais deliberou que a Divisão de Acção Social e Família deverá acompanhar o 

desenvolvimento do Projecto, em articulação com a SAMP, Freguesias, IPSS e outras 

organizações parceiras. 
O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

11/040701 (2006-A-347) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5386/06, de 31 de 

Outubro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.2. Apoio financeiro às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 
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DLB N.º 1469/06 | Retirado 

 

 

Ponto nove 
 D epar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  

 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
9.1.1. Subsídio à Cartes - Associação de autores das Cortes 
DLB N.º 1470/06 | Presente o ofício da Cartes – Associação de Autores das Cortes 

(ENT.25191/06) em que é solicitado apoio financeiro para a realização do evento bienal 

«SAAL – Salão Artístico de Autores Locais», que decorrerá entre 8 e 10 de Dezembro de 

2006.   

 Atendendo ao valor desta iniciativa que contará com a participação de alguns 

artistas consagrados da região e às actividades culturais desenvolvidas pela Associação em 

causa, nomeadamente um concurso literário e jogos florais,  propõe-se que se atribua à 

Cartes – Associação de Autores das Cortes, um subsídio no valor de €500,00, para custear 

parte das despesas com a bienal acima referida, utilizando para o efeito a rubrica prevista no 

Plano para 2006 12/040701-A-243 (Outros Apoios), valor esse que foi objecto de proposta 

de cabimento n.º 5388/06, de 31 de Outubro. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

atribuir à Cartes – Associação de Autores das Cortes a verba de €500,00, para custear parte 

das despesas com a bienal «SAAL – Salão Artístico de Autores Locais» que decorrerá entre 

8 e 10 de Dezembro de 2006. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.2. Apoio à Freguesia da Carreira para construção de estrutura de armazenamento 

de material para a Junta e Colectividades da Freguesia 
DLB N.º 1471/06 | Retirado 

 
9.2. Análise do seguinte processo relacionado com o Desporto 
9.2.1. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Época Desportiva 2006/2007 
DLB N.º 1472/06 | Retirado 

 
 

Ponto dez 
 Gabinete  de  Apoio  ao  Vereador  Eng.  Fernando Carva lho  

 

Protocolo de Delegação de Competências. Trabalhos a mais (ENT. 17434/2006) 
DLB N.º 1473/06 | A Câmara Municipal de Leiria, após análise e revisão do Protocolo de 

Delegação de Competências referente à Construção do Polidesportivo de Ar Livre –
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Freguesia de Barreira, concluiu que devido a intervenções necessárias em circunstâncias 

imprevistas, os orçamentos para «Obras de Construção...»  foram excedidos. 

Deste modo propomos que, segundo a cláusula sexta do Protocolo de Delegação de 

Competências (que se transcreve: «Trabalhos a Mais - Caso se torne indispensável proceder à execução de 

trabalhos a mais ou trabalhos não previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a 

aprovação pela Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, até 

ao limite permitido pela legislação em vigor»), sejam efectuados os pagamentos segundo o quadro 

anexo, com a classificação económica/Rubrica 12/0805010206-0127/2002/I/207, que foram 

objecto da proposta de cabimento n.º 5195/06, de 20 de Outubro. 
Junta de Freguesia Ano Valor 

Orçamentado 
Trabalhos a 

mais 
apresentados 

Valor elegível 
até 25% 

A transferir para 
a Junta de 
Freguesia 

Polidesportivo de Ar Livre – 
Junta de Freguesia de 

Barreira 

2005 55.157,35 € 6.250,13 € 13.789,34 € 6.250,13 € 

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

pagamento de trabalhos a mais, segundo as disposições conjugadas da cláusula sexta do 

Protocolo de Delegação de Competências e do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  P r e s i d ê n c i a  

 
11.1. Relatório e Contas. 1º Semestre 2006 da Leirisport, E.M. 
DLB N.º 1474/06 | Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 34.º da Lei n.º 58/98, 

de 18 de Agosto, e na alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos da LEIRISPORT – Desporto, 

Lazer e Turismo, E.M. (prestação de contas), foram presentes e  previamente distribuídos 

pelos Senhores Vereadores, o Relatório e Contas da Leirisport E.M. relativos ao 1.º 

semestre de 2006 e o Parecer do Fiscal Único sobre a referida informação financeira 

semestral, acompanhados do ofício com a ENT 06/26602. 

Esteve ainda presente o Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel 

Seabra Benzinho da Silva. 

A Leirisport, E.M. terminou o 1.º semestre de 2006 com um resultado operacional 

negativo de €1.597.601,77 e um resultado líquido negativo de €1.536.069,21, valores 

explicados, por um lado, pelas amortizações do exercício, que ascenderam a €1.042.312,27 

e, por outro lado, pelo acréscimo de custos operacionais, nomeadamente os registados na 

rubrica «conservação e reparação» e que se referem a despesas respeitantes à obra do 

Parque de Campismo (€501.394,19).  

Os proveitos operacionais ascenderam a €1.959.848,28, o que revela uma variação 

positiva de cerca de 11% face a igual período do ano anterior. Os custos operacionais 

ascenderam a €3.557.450,05, ficando este valor 5% abaixo do verificado no 1.º semestre de 

2005. 

Os resultados financeiros apresentam um valor negativo de €455.932,93, 

representando uma variação positiva de 25% relativamente ao 1.º semestre de 2005, para 
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ele continuando a contribuir sobretudo os juros suportados com o empréstimo bancário 

contraído em 2003, para fazer face aos pagamentos a fornecedores da obra do Estádio 

Municipal de Leiria, os juros relativos às operações de factoring e relacionados com dívidas 

a terceiros e ainda os juros suportados em virtude dos contratos de leasing celebrados com 

o BPI para aquisição dos painéis de vídeo e dos torniquetes do Estádio Municipal de Leiria. 

Os resultados extraordinários ascenderam a €571.7716,25. Os proveitos 

extraordinários ficaram a dever-se a correcções dos exercícios anteriores, e resultando da 

regularização das notas de débito relativas às indemnizações compensatórias de 2005 que, 

apesar de terem sido devidamente consideradas como proveito desse ano, foram 

substituídas em 2006 por razões meramente administrativas (€522.998,00). 

O Fiscal Único, «Oliveira, Reis & Associados, SROC, LDA», é de parecer que «com 

base no trabalho efectuado (...) nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir 

que a informação financeira do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2006 não 

esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com 

os princípios contabilísticos geralmente aceites». 

 

O Dr. José Benzinho começou a sua intervenção dizendo que achava importante 

deixar 4 ou 5 notas essenciais, a primeira era para dizer que se assistiu a uma razoável 

diminuição dos prejuízos, como consequência da redução de custos ocorrida nas rubricas 

onde a Administração se tinha proposto e decidido actuar. Poderia ter sido melhor se não 

tivessem ocorrido, comparativamente ao ano anterior, subidas em duas rubricas, referindo-

se à subida dos custos da energia, provocados pela alteração dos preços e pelo aumento de 

consumos dada a circunstância do Complexo Municipal das Piscinas ter passado a ser 

abastecido por energia eléctrica e das rubricas associadas ao investimento do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão, cuja contabilização tinha sido prevista nas rubricas de 

imobilizado, mas que, por opção conjunta com a sociedade de revisores de contas da 

empresa foi levar às contas de custos. Acrescentou que, em termos de balanço desta opção, 

apesar das repercussões em termos semestrais serem negativos, pelo facto de os custos, 

ainda, não estarem completamente balanceados com os correspondentes proveitos, 

ocasionados pela sua transferência para a Câmara, as relações contabilísticas com a 

Câmara ficariam completamente regularizadas até ao final do  exercício. Finalmente, referiu 

que o cash-flow operacional após a concretização desta correcção começava a evidenciar 

aproximação para valores nulos e a denotar a desejável e previsível evolução para valores 

positivos. 

Para terminar referiu que, em termos de orientação estratégica, as orientações iam 

na mesma linha do referido em outras ocasiões: racionalizar os custos, onde é possível fazê-

lo. Contudo, sublinhou que isto não é suficiente, tornando-se imprescindível aumentar o 

volume de negócios da empresa, em todas as áreas de negócio. Mais concretamente referiu 

que, na área de negócio futebol, é imprescindível captar mais assistência para o 

espectáculo, mas lembrou que este esforço não podia depender só da Leirisport. Mais 

referiu, que aquele objectivo passava, também, por fidelizar clientes a nível das restantes 

infra-estruturas e das diferentes áreas, introduzindo novos produtos e serviços e, sempre 

que possível, desenvolver outras actividades. 
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 Analisados os documentos apresentados, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos daquela Empresa e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

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

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o Relatório e Contas da Leirisport, E.M. 

relativo ao 1.º semestre de 2006, bem como o parecer do fiscal único «Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, LDA». 

 
11.2. Plano de actividades e Orçamento da Leirisport, E.M. para o ano de 2007 
DLB N.º 1475/06 | Presentes o Plano de Actividades e o Orçamento da Leirisport, E.M. para 

o exercício económico de 2007, elaborados nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, e aprovados pelo respectivo Conselho de Administração, 

acompanhados do parecer do Fiscal Único (ENT 27567/06, de 7 de Novembro) para 

apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto na alínea c) 

do artigo 13.º dos Estatutos daquela empresa municipal. 

 

O Dr. José Benzinho começou por lembrar que desde Agosto de 2005 até esta 

data, a Leirisport, já tinha apresentado 3 Relatórios e Contas e 2 Planos de Actividades e 

Orçamentos. Nos últimos tempos os timings de apresentação destes documentos 

deslizaram, pelo que se teve que fazer um enorme esforço. Agora e pela primeira vez nos 

últimos dois anos consegue-se apresentar o orçamento dentro do prazo, o que 

proporcionaria a oportunidade de um melhor controlo de todo o processo orçamental, após a 

sua aprovação.  

Mais disse, que tendo presente os diferentes Relatórios e Contas e Planos de 

Actividades e Orçamentos apresentados, a actividade da empresa têm vindo a ser cada vez 

mais transparente e as contas, são mais rigorosas o que se evidencia pela circunstância de 

não existir qualquer reserva sobre as contas por parte do Fiscal Único, o que acontece pela 

terceira vez consecutiva. 

Em termos estratégicos e operacionais, a orientação continua a ser a mesma. Por 

um lado, melhorar a qualidade das previsões, corrigindo o histórico, e cumprir e controlar o 

orçamentado tal como está reflectido no Plano de Actividades e Orçamento para 2007. Por 

outro lado, centrar o objectivo na apresentação de um cash-flow operacional igual ou 

superior a zero. Aliás, como está evidenciado no documento apresentado, a Leirisport 

propõe-se este ano atingir um cash-flow positivo. 

Para além destes aspectos e para finalizar, referiu-se à existência de uma outra 

preocupação associada à regularização do relacionamento da empresa com a Câmara 

Municipal, não como accionista mas como entidade a quem compete definir políticas no 

âmbito desportivo e social, incumbindo a Leirisport de cumprir uma parte dessas funções. 

Em termos práticos, esta matéria tem a ver com os Contratos-programa que estavam 

previstos em Orçamento, os quais  apontam para indemnizações compensatórias completas 

e justas tendo presente as acções atribuídas à Leirisport. 
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O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins questionou se o Complexo de Piscinas 

Municipais de Leiria iria encerrar durante o próximo mês de Agosto. Referiu que não era 

aceitável o seu encerramento durante um mês inteiro, uma vez que era uma infraestrutura 

única na cidade e importante de ser utilizada nessa época, quer pelos imigrantes quer por 

quem não se desloca para a praia, até pelas habituais características da nossa costa. 

O Dr. José Benzinho respondeu que têm prevista necessidade das infra-estruturas 

estarem paradas e encerradas durante algum tempo para manutenção. Contudo, este ano, 

previa-se que só fechasse 2 semanas para essa manutenção, de modo a estarem abertas 

durante as outras duas semanas de Agosto. Acrescentou tem sido costume deslocar 

recursos humanos afectos às Piscinas para o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, 

mas este ano apenas iriam ser deslocados os que estavam afectos ao Estádio. 

O Dr. António Ferreira referiu que a forma escrito do parecer do Fiscal Único 

deveria ser mais transparente e límpido. 

O Dr. José Benzinho respondeu que o parecer não era da autoria da Leirisport, 

mas responsabilidade de uma entidade independente que opinava sobre as contas, essa 

entidade que acompanha regularmente a actividade da Leirisport. Admitia poder existir um 

problema de interpretação do texto e que este poderia ter sido escrito de outra forma. 

Sugeriu à Senhora Presidente que se falasse, inclusive telefonicamente, com o Fiscal Único, 

pois este estaria disponível para lhes explicar melhor o seu conteúdo. 

A Senhora Presidente propôs à Câmara que se solicitasse ao revisor para “traduzir” 

o parecer, sugerindo igualmente que seria interessante a sua presença numa próxima 

reunião de Câmara no sentido de esclarecer esta ou outras eventuais dúvidas.  

 

Após apreciação e discussão dos citados instrumentos de gestão previsional para 

2007, a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Vereadores Dr. 

Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo 

Partido Socialista, aprová-los, nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do artigo 

16.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, da alínea c) do artigo 13.º dos Estatutos da Leirisport, 

E.M. e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

 
11.3. Celebração dos seguintes contratos-programa entre o Município de Leiria e a 
Leirisport, EM,  para o ano de 2007 
11.3.1. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Complexo Municipal de 
Piscinas de Leiria 
DLB N.º 1476/06 | Retirado  

 
11.3.2. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da 
Maceira 
DLB N.º 1477/06 | Retirado  
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11.3.3. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da 
Caranguejeira 
DLB N.º 1478/06 | Retirado  

 
11.3.4. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal do 
Arrabal 
DLB N.º 1479/06 | Retirado 

 
11.3.5. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Bajouca 
DLB N.º 1480/06 | Retirado  

 
11.3.6. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Caranguejeira 
DLB N.º 1481/06 | Retirado 

 
11.3.7. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal das 
Colmeias 
DLB N.º 1482/06 | Retirado 

 
11.3.8. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Maceira 
DLB N.º 1483/06 | Retirado 

 
11.3.9. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de 
Santa Eufémia 
DLB N.º 1484/06 | Retirado  

 
11.3.10. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Centro Nacional de 
Lançamentos 
DLB N.º 1485/06 | Retirado 

 
11.3.11. Contrato-programa para a implementação e desenvolvimento do programa 
«VIVERACTIVO» 
DLB N.º 1486/06 | Retirado  

 
11.3.12. Contrato-programa para a implementação e desenvolvimento do programa 
«Férias 100 Limites» 
DLB N.º 1487/06 | Retirado 

 
11.3.13. Contrato-programa  sobre a utilização da Pista de Atletismo do Estádio 
Municipal de Leiria 
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DLB N.º 1488/06 | Retirado 

 
11.3.14. Contrato-programa para as intervenções de beneficiação no Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria 
DLB N.º 1489/06 | Retirado 

 

11.3.15. Contrato-programa para as intervenções de beneficiação no Centro Nacional 
de Lançamentos 
DLB N.º 1490/06 | Retirado 

 
11.3.16. Contrato-programa para as obras de remodelação e as intervenções de 
beneficiação do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 
DLB N.º 1491/06 | Retirado 

 
11.3.17. Contrato-programa relativo aos custos financeiros associados ao 
financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa 
DLB N.º 1492/06 | Retirado 

 
11.4. Celebração do seguinte contrato–programa entre o Município de Leiria e a 
Leirisport, EM relativo ao ano de 2006  
11.4.1. Contrato–programa sobre a utilização do Parque de Campismo da Praia do 
Pedrógão 
DLB N.º 1493/06 | Retirado 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

 
 
 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um  
Processo n.º T.112/2004 – Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Informação de 
trabalhos a mais. 
DLB N.º 1494/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere a necessidade de 
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execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €15.749,76 + IVA, a preços 

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

valor esse que foi proposta de cabimento n.º 5498/06, de 9 de Novembro. 
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 Dr.ª Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar e autorizar a 

realização dos trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €15.749,76 + IVA, a 

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

+ IVA, devendo dar-se conhecimento à empresa LENA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES, 

S.A.. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Contrato de Comodato no âmbito do Projecto «Viver Melhor - Bairro Sá Carneiro» a 
celebrar entre o NHC (Social) - Cooperativa de Solidariedade, C.R.L. e o Município de 
Leiria 
DLB N.º 1495/06 | Presente a minuta de escritura relativa ao assunto em epígrafe, cujo teor 

se transcreve: 

«MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO 

Entre:  

NHC (social)– Cooperativa de Solidariedade, CRL, NIPC n.º 504 391 178, com sede na Rua 

General Silva Freire, Lote B4, Lisboa, aqui representada, na pessoa do seu Presidente da 

Direcção, Fernando Manuel Martins Tereso, como primeira outorgante, ---------------------------- 

E  

O Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, aqui representada  

pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, com poderes para o acto conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal em 

sua reunião de 09 de Novembro de 2006, como segundo outorgante, é celebrado o presente 

contrato de comodato que se rege pelas cláusulas seguintes:------------------------------------------ 
Cláusula 1.ª 

A primeira outorgante cede ao Município de Leiria, que aceita, em regime de comodato, a 

fracção autónoma designada pela letra «H», correspondente ao r/c dto do bloco n.º 5 , sito 

no Bairro de Sá Carneiro, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, inscrito na matriz 

respectiva sob o artigo 4067-H. --------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula 2.ª 
A fracção, objecto do presente contrato, destina-se à instalação de um gabinete de apoio ao 

Projecto «Viver Melhor». ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula 3.ª 
O segundo outorgante recebe o imóvel no estado em que se encontra, obrigando-se, 

durante o tempo em que o mesmo for utilizado, a fazer dele um uso prudente e cuidado, 

mantendo-o em bom estado de conservação. -------------------------------------------------------------- 
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Compromete-se, para tanto, à observância das seguintes prescrições:------------------------------ 

a) destinar, exclusivamente, o imóvel em causa ao fim estabelecido na cláusula 2.ª;---- 

b) proceder ao pagamento das despesas decorrentes da utilização do imóvel, 

nomeadamente, água, electricidade e condomínio;--------------------------------------------- 

c) solicitar autorização ao comodante, sempre que se torne necessário efectuar obras 

de beneficiação na fracção. --------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª 
1. O segundo outorgante não poderá ceder o imóvel, objecto do presente contrato, a 

qualquer título, ou aplica-lo a fim diverso do previsto na cláusula 2.ª. -------------------------------- 

 2. O incumprimento do estipulado no número anterior importa a rescisão do presente 

contrato, caso em que o comodatário deverá restituir o imóvel ao primeiro outorgante a 

quem ficarão a pertencer todas as obras e benfeitorias que entretanto hajam sido realizadas, 

não assistindo ao Município o direito a qualquer indemnização ou invocar o direito de 

retenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula 5.ª 
O segundo outorgante poderá partilhar o imóvel com outra entidade sem fins lucrativos, cujo 

âmbito de intervenção social seja considerado relevante pelo Município de Leiria e abranja, 

como área de intervenção, o Bairro de Sá Carneiro.------------------------------------------------------- 
Cláusula 6.ª 

O presente contrato terá como duração o tempo durante o qual perdure o projecto «Viver 

Melhor», retroagindo os seus efeitos a 2 de Maio  de 2006, data da ocupação efectiva da 

fracção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cláusula 7.ª 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato, observar-se-á o 

disposto no artigo 1129.º e seguintes do Código Civil.---------------------------------------------------- 

Este contrato é feito em dois exemplares, ambos com o valor de original, composto por 

quatro páginas e devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas.------------------------------------------------------------ 

Leiria, _________,de _______ de 2006. 

P/ Município de Leiria 

P/ Segunda Outorgante» 

Depois de analisar o processo de contrato de comodato, a Câmara deliberou por 
unanimidade concordar com o teor da minuta acima transcrita e conferir poderes à Senhora 

Presidente da Câmara para outorgar o referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
Protocolo de Colaboração a celebrar entre o NHC (Social) - Cooperativa de 
Solidariedade, C.R.L. e o Município de Leiria com vista à reabilitação das habitações 
sociais existentes no Bairro Sá Carneiro. 
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DLB N.º 1496/06 | Presente o pedido formulado pela Divisão de Acção Social e Família 

relativamente ao assunto em epígrafe, acompanhado da informação n.º 106/2006, prestada 

pela Divisão Jurídica do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos. 

Depois de analisar o processo de Acordo de Colaboração entre o NHC (Social) - 

Cooperativa de Solidariedade, C.R.L. e o Município de Leiria e concordando com a 

informação jurídica n.º 106/2006, a Câmara deliberou por unanimidade, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 7 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, autorizar a realização de obras nas partes comuns 

de um conjunto de 153 fracções autónomas, que compõem o Bairro Dr. Sá Carneiro, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, sendo nove de sua propriedade e cento e 

quarenta e quatro, propriedade da NHC(Social) - Cooperativa de Solidariedade, C.R.L., a 

levar efeito por parte desta última entidade. 

Mais deliberou demonstrar a sua disponibilidade para assumir a proporção que lhe 

couber nos encargos e responsabilidades financeiras que venham a decorrer pela execução 

das referidas obras nas partes comuns correspondentes às nove fracções autónomas de 

sua propriedade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
Contrato de cedência temporária da utilização de Cabodutos 
DLB N.º 1497/06 | Considerando que o Município de Leiria é um dos parceiros, em sede da 

AMAE–Associação de Municípios da Alta Estremadura, com o objectivo de promover o 

projecto designado por Leiria-Região Digital; 

Considerando que a implementação do projecto se encontra na fase de criação de infra-

estruturas; 

Considerando, ainda, que no âmbito do referido protocolo o Município de Leiria assumiu a 

sua quota-parte da responsabilidade para a execução do projecto; 

Propõe-se, com vista à concretização das infra-estruturas do referido projecto, a aprovação 

do contrato entre o Município de Leiria e a Lusitaniagás–Companhia de Gás do Centro, S.A. 

cuja minuta abaixo se transcreve:  

«CONTRATO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE UTILIZAÇÃO DE CABODUTOS 

Entre:  

«Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.», sociedade anónima, inscrita na 

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o nº 2849/920429, contribuinte fiscal 

nº502761024, com sede na Avenida dos Congressos da Oposição Democrática, nº 54, em 

Aveiro, neste acto representada pelo ______________________, adiante designada por 

Primeiro Contratante; 

e 

Município de _________, neste acto representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

________________, adiante designada por Segundo Contratante. 

Considerando que: 
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a) a primeira Contratante é proprietária das infra-estruturas que designamos por cabodutos, 

instaladas na sua rede de transporte/distribuição de gás natural; 

b) a primeira Contratante possui título jurídico bastante no que respeita aos direitos de 

passagem dos seus cabodutos, abrangidos pelo presente acordo no mapa anexo, estando 

igualmente legitimada a dispor livremente dos mesmos, designadamente para os fins 

previstos no presente contrato; 

c) o segundo Contratante está interessada em utilizar os troços do caboduto pertencentes 

à Primeira Contratante, identificados no mapa Anexo A para os fins adiante descritos; 

Cláusula 1ª 
Cessão do Direito de utilização 

Pelo presente contrato, a Primeira Contratante cede ao Segundo Contratante, o direito de 

utilização dos cabodutos identificados no anexo A, com vista à instalação da cablagem/infra-

estrutura com as características especificadas no Anexo B. 

Cláusula 2ª 
Âmbito do direito de utilização 

O direito de utilização estabelecido na cláusula anterior compreende o uso partilhado dos 

cabodutos, de forma regular e contínua, no trajecto indicado no mapa anexo A, sendo única 

e exclusivamente permitida a sua utilização pelo Segundo Contratante para efeitos de 

comunicação de dados sem fins comerciais. 

Cláusula 3ª 
Condições da utilização dos cabodutos 

1. A Primeira Contratante poderá utilizar de forma permanente e em simultâneo os 

cabodutos para utilização própria ou para cedência a terceiros, não podendo o Segundo 

Contratante condicionar estas opções, na instalação das suas cablagens/infa-estruturas. 

2. As despesas decorrentes da reparação de eventuais danos nos cabodutos e caixas de 

passagem objecto do presente contrato que se comprovem terem sido produzidos pelo 

Segundo Contratante, ser-lhe-ão debitadas pelo respectivo preço de custo, caso este não as 

efectue num prazo de 15 dias após notificação da Primeira Contratante. 

3. As despesas decorrentes da conservação e manutenção das caixas de passagem em 

utilização no âmbito do presente contrato pelo Segundo Contratante, ser-lhe-ão debitadas 

pelo respectivo preço de custo, caso este não as efectue num prazo de 15 dias após 

notificação da Primeira Contratante. 

Cláusula 4ª 
Direito de acesso 

1. A Primeira Contratante permitirá o acesso aos cabodutos, de técnicos e outros 

colaboradores contratados pelo Segundo Contratante, respectivo material e utensílios 

necessários para efeito de instalação, manutenção e verificação dos equipamentos do 

Segundo Contratante, bem como para a realização de outras acções inerentes à utilização 

das cablagens/infra-estruturas. Sempre que o acesso induza para a Primeira Contratante 

custos adicionais, a Primeira Contratante repercutirá esses custos sobre o Segundo 

Contratante. 
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2. O Segundo Contratante obriga-se a solicitar previamente a autorização à Primeira 

Contratante, através de contacto com os serviços a seguir indicados, para aceder aos 

cabodutos de acesso cedidos ao abrigo do presente contrato: 

a) Dias úteis – das 9 às 13 horas e das 14h00m às 18h00m 

Departamento: Direcção Técnica 

Morada: Av. Congressos da Oposição Democrática, 54-3800-365 Aveiro 

Telefone: 234 378600 e Fax: 234 378602 

b) Sábados, Domingos e feriados ou Horário fora do expediente em situação de urgência. 

Telefone: 234 378600 ou 808200157 

3. O pedido de autorização acima referido deve obrigatoriamente especificar a identidade 

das pessoas e a duração previsível ou períodos de tempo envolvidos, no acesso aos 

cabodutos cedidos ao abrigo do presente contrato. 

4. A Primeira Contratante envidará todos os esforços para responder aos contactos 

efectuados neste âmbito pelo Segundo Contratante, no prazo máximo de 1 (uma) hora a 

contar do pedido de autorização solicitado para o efeito. 

5. A Primeira Contratante permitirá o acesso da Autoridade Reguladora Nacional de 

Comunicações (ANACOM), às instalações e equipamentos, referidos no presente contrato 

para efeitos de fiscalização. 

Cláusula 5ª 
Conservação e manutenção 

1. A Primeira Contratante é responsável pela boa conservação e manutenção dos 

cabodutos e infra-estruturas de acesso. 
2. O Segundo Contratante é responsável pela manutenção e conservação das suas 

cablagens/infra-estruturas instaladas nos cabodutos da Primeira Contratante. 

Cláusula 6ª 
Retribuição relativa à utilização dos cabodutos 

1. A Primeira Contratante cede ao Segundo Contratante a utilização dos cabodutos nas 

condições apresentadas no presente contrato. Ressalva no entanto que caso a Primeira 

Contratante venha, em virtude da celebração do presente contrato, a ter de pagar qualquer 

taxa ou outros custos, impostos por entidade competente ou seja necessário proceder a 

alterações desses cabodutos decorrentes de imposição legal ou técnica, tais custos serão 

aplicados proporcionalmente ao Segundo Contratante de acordo com a utilização do 

caboduto. 
2. O Segundo Contratante obriga-se a garantir que as empresas por si contratadas para a 

execução dos trabalhos de instalação e manutenção das suas cablagens/infra-estruturas a 

instalar nos cabodutos, possuem alvarás e reconhecida experiência para a realização dos 

trabalhos que venham a ser necessários. Será necessário prever com esses empreiteiros a 

existência de garantias ou cauções para cobrir a eventual danificação das infra-estruturas da 

Primeira Contratante. 
Cláusula 7ª 

Direitos e obrigações relativos à utilização dos cabodutos 
1. A Primeira Contratante pode ceder a terceiros a utilização dos cabodutos actualmente 

existentes. 
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2. O Segundo Contratante não pode ceder a qualquer título a utilização das infra-estruturas 

abrangidas pelo presente contrato.  

3. A utilização que o Segundo Contratante venha a fazer dos cabodutos não poderá ter fins 

comerciais, Ou seja, não poderá o Segundo Contratante utilizar os cabodutos cedidos ou as 

infra-estruturas que nele venha a instalar pelo presente acordo para prestar serviços pelos 

quais receba contrapartida financeira ou de outro tipo, salvo aqueles que se enquadrem no 

âmbito da sua actividade, designadamente, os que decorram da gestão e operação da rede 

Municipal de Dados e do projecto Leiria Região Digital. 

4. Qualquer alteração das cablagens/infra-estruturas instaladas terá de ter a prévia 

autorização da Primeira Contratante. 

5. É aceite o princípio de que quando haja lugar a deslocação ou substituição de tubagens 

de gás e cabodutos por efeito de intervenção de outras entidades com as quais a Primeira 

Contratante tem compromissos já assinados, os encargos respectivos à alteração das 

cablagens que digam respeito ao Segundo Outorgante serão por ele suportados. 

Cláusula 8ª 
Taxas de Ocupação 

1. O Segundo Contratante, dado que o abastecimento do gás natural ao concelho constitui 

um investimento decisivo para o desenvolvimento económico e social da Região, em regime 

de serviço público, que contempla os cidadãos e as empresas, isenta a Primeira Contratante 

de taxas de ocupação de subsolo, no âmbito do Decreto Lei n.º 140/06,  pelo período de 

vigência do presente contrato.  

2. Caso a Assembleia da República ou o Governo legislem sobre a matéria de forma que 

contrarie o disposto no presente contrato, a isenção referida no número anterior deixará de 

produzir efeitos a partir da entrada em vigor da nova legislação.”  

3. De igual modo, se a Assembleia da República ou o Governo legislarem no sentido da 

obrigatoriedade da aplicação de taxas sobre as infra-estruturas de comunicações 

electrónicas, poderá a Primeira Contratante aplicar essas taxas no âmbito do presente 

contrato. 

Cláusula 9ª 
Alteração do contrato 

Quaisquer alterações que se pretendam realizar ao presente contrato terão de ser 

estabelecidas entre as partes, de comum acordo, registando-se, por escrito, os novos 

termos das cláusulas, que serão integradas no presente contrato por meio de aditamento ao 

mesmo, depois de assinados por ambas as partes. 

Cláusula 10ª 
Prazo e denúncia do contrato 

1. O presente contrato inicia a sua vigência na data da respectiva assinatura e manter-se-á 

pelo prazo inicial de cinco (5) anos, sendo automaticamente renovado por períodos 

sucessivos de um ano, salvo se alguma das partes o denunciar nos termos dos números 

seguintes. 

2. O contrato poderá ser denunciado no termo do prazo inicial ou das suas renovações 

anuais com antecedência mínima de seis meses em relação ao termo dos referidos prazos. 
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3. A denúncia a que se refere o número anterior deverá ser comunicada por escrito à outra 

parte, por meio de carta registada com aviso de recepção. 

Cláusula 11ª 
Cessação total ou parcial do contrato 

1. Para além dos demais casos previstos na lei e neste contrato, o presente contrato 

cessará caso venha a ocorrer uma das seguintes circunstâncias e na medida da mesma: 

a) perda, por parte da Primeira Contratante, de autorizações para a cedência dos seus 

cabodutos; 

b) desactivação, pela Primeira Contratante, das instalações em que se encontram 

localizadas as infra-estruturas do Segundo Contratante, por força de decisões 

administrativas supervenientes ou outros condicionalismos que lhe sejam impostos, 

directamente ou à generalidade dos intervenientes no respectivo sector de actividade. 

2. Nos casos previstos nas alíneas anteriores, a Primeira Contratante comunicará ao 

Segundo Contratante, por carta registada com aviso de recepção, a data em que se prevê a 

desactivação das cablagens/infra-estruturas sendo então dado, a esta última, um prazo 

razoável para accionar os termos necessários à descontinuação do serviço. 

3. O número anterior será também aplicável, com as devidas alterações, nos casos de 

modificação da lei ou da prática administrativa dos quais resulte qualquer restrição à 

cedência dos cabodutos e consequente utilização das cablagens/infra-estruturas instaladas, 

ou de parte relevante delas, ou na sequência dos quais a Primeira Contratante possa ser 

penalizada com encargos adicionais, seja de que natureza forem, se a utilização das infra-

estruturas pelo Segundo Contratante se prolongar, salvo se esta os quiser suportar e houver 

condições de ambas as partes para operacionalizar esta possibilidade. 

Cláusula 12ª 
Arbitragem 

1. Quaisquer litígios emergentes do presente contrato serão submetidos a um Tribunal 

Arbitral, constituído por três árbitros, tendo cada uma das partes o direito de nomear um 

sendo o terceiro escolhido pelos outros dois. 

2. Na falta de acordo quanto à nomeação do terceiro árbitro, e em tudo o omisso, regerá o 

disposto na Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.  

3. O Tribunal Arbitral funcionará em Aveiro e julgará segundo as disposições contratuais e 

legais aplicáveis. 

Feito em dois exemplares, assinados pelos representantes das Primeira e Segundo 

Contratante com poderes legais para o efeito, ficando um exemplar para cada uma das 

partes. 

Data ____________ 

Primeira Contratante____________         

Segundo Contratante___________ 
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ANEXO A – Mapas 

Leiria 
 

 Anexo B 

Especificações técnicas da cablagem / infra-estrutura a instalar  
O Município pretende instalar troços de fibra óptica que permitam interligar os seus edifícios 

entre si, bem como a outras entidades públicas de interesse público, tais como Escolas, 

instituições de saúde, forças de segurança, bombeiros, etc. 

O cabo de fibra óptica a utilizar varia no número de fibras (6, 12, 24 e 48), sendo utilizado 

nos troços principais o cabo de 48, 24 e de 12 fibras e nas ligações aos edifícios o cabo de 6 

fibras. A solução foi pensada para interligar os pontos de interesse e deixar fibras 

excedentárias para futuras interligações.  

O cabo de fibra óptica é totalmente dieléctrico, próprio para instalação em conduta por 

blowing ou tracção, possui um núcleo seco, um ou vários tubo loose de PBTP com fibras 

ópticas, e enchimento de geleia e protecção anti-roedor.  
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A fibra óptica a instalar é do tipo monomodo, step index, matched clad e respeita as normas 

internacionais de telecomunicações, de acordo com o documento do ITU-T G 652, sendo à 

prova de água, respeitando as seguintes características: 

• Características dimensionais nominais 

 Peso (kg/km) 80 

Diâmetro (mm) 10  

 

• Características mecânicas EN 187000 – CEI 60794 

Tracção máxima  1700 N  

Raio mínimo de curvatura sem tensão  12xd, mm  

Raio mínimo de curvatura com tensão  20xd, mm  

Resistência ao esmagamento  200 N/cm  

 

• Características ambientais EN 187000 – CEI 60794 

Temperatura de funcionamento  -10ºC a +60ºC  

Estanquicidade (núcleo óptico)  24 h, 1m cabo  

 

Finalidade da cablagem / infra-estrutura 

A finalidade da infra-estrutura é implementar uma Rede Municipal de Banda Larga que irá 

permitir aos municípios optimizar as comunicações e trocas de informação entre os diversos 

departamentos, com os parceiros do projecto e com outras instituições de interesse público 

– nomeadamente forças de segurança, bombeiros, instituições de saúde, escolas. 

Objectivos principais do Leiria Região Digital: 
O projecto Leiria Região Digital pretende catalizar as capacidades de inovação e de 

mudança da região, e proporcionar as condições para o seu reposicionamento no 

competitivo ambiente empresarial do século XXI.  

 objectivo principal do Projecto é o de colocar as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação ao serviço do Desenvolvimento Regional e da melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos, pretendendo também contribuir para melhorar os níveis de serviço prestados 

pelas entidades locais (autarquias) aos seus utentes (cidadãos e empresas). Para tal serão 

utilizadas as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) para facilitar a 

comunicação entre o munícipe e a autarquia, nomeadamente através da disponibilização 

através da internet de um conjunto de serviços relevantes para os utentes. Pretende-se 

também aumentar o número de pontos em que poderá ser efectuado o atendimento 

presencial dos utentes, bem como incrementar o número de locais em que serão 

disponibilizados Pontos Públicos de acesso à Internet.  

Composição do Projecto 

O Leiria Região Digital é composto por 16 sub-projectos que se encontram agrupados pelas 

seguintes vertentes Dinamização Regional, Governo Electrónico Local em Banda Larga, 

Acessibilidades, Infraestruturas, Animação e Dinamização Regional.  

Informações adicionais sobre cada uma dessas vertentes, e respectivos sub-projectos, 

poderão ser obtidas em http://www.leiriaregiaodigital.pt.  
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Vertente de Infraestruturas de Comunicação: 

De forma a poder cumprir com os objectivos do projecto é fundamental efectuar o 

melhoramento das infra-estruturas de comunicação existentes, estando neste momento a 

ser concluída a actualização das redes de dados nos edifícios municipais. Será também 

necessário efectuar a interligação entre esses edifícios, bem como a outros edifícios e locais 

de interesse público.  

Atendendo a que se pretende concentrar os investimentos em equipamentos de 

comunicação, utilizando as infra-estruturas existentes (ex. condutas de água, de 

saneamento, de electricidade, e/ou de gás natural, etc.) nas áreas de intervenção de 

interesse público identificadas, é fundamental para o projecto poder vir a utilizar os 

cabodutos da Lusitânia Gás em articulação com outras condutas existentes ou a construir.  

Uma vez que o projecto Leiria Região Digital é co-financiado pelo POSC (Programa 

Operacional da Sociedade do Conhecimento) – entidade nacional que gere Fundos 

Estruturais (FEDER) para a Sociedade da Informação -a execução do projecto deverá estar 

concluída até ao final do corrente ano de 2006.» 
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do contrato e conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para proceder à 

sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
Parque de Campismo da Praia do Pedrógão – Termo da concessão da exploração de 
espaços e libertação de garantias bancárias (ENT. 24277/06) 
DLB N.º 1498/06 | Presente a carta da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, 

E.M., datada de 2006/09/28, a informar que comunicou aos concessionários do Mini-

Mercado, Bar/Restaurante, Banca de Peixe Fresco e Talho, instalados no Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão a decisão de rescindir os respectivos contratos de 

concessão de exploração celebrados, respectivamente, entre a Presidente desta Câmara 

Municipal e Armando Castanho de Sousa, em 2001/08/27, e Manuel Antunes Rodrigues, 

Marília Olivença Simões e Jacinto Farto Henriques, em 2006/08/31. 

Na sequência da rescisão dos referidos contratos e, em cumprimento da sua 

Cláusula 5.ª, n.º 2, solicita também que sejam devolvidas por Armando Castanho de Sousa e 

por Jacinto Farto Henriques, respectivamente, as cauções prestadas de €5.037,86 e de € 

523,74. 

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

conhecimento da decisão da Leirisport de rescindir os referidos contratos de concessão de 

exploração do Mini-Mercado, Bar/Restaurante, Banca de Peixe Fresco e Talho, com 

competência para esse acto ao assumir as posições contratuais da Câmara Municipal de 

Leiria, conforme previsto na cláusula 11.ª, alínea a) do Protocolo de cedência de utilização e 

exploração do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, celebrado em 2002/03/01 entre 

esta Câmara Municipal e a Leirisport.  
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Mais deliberou, nos termos das Cláusulas 5.ª, n.º 2 e 6.ª, n.º 2 dos contratos de 

concessão de exploração, liberar a garantia bancária prestada por Armando Castanho de 

Sousa, de €5.037,86, do Banco BPI, S.A., e a prestada por Jacinto Farto Henriques, de 

€523,74, da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Leiria, C.R.L. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto seis 
Anúncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos para alienação das parcelas 
de terreno, em direito de superfície, necessárias à construção de uma unidade 
comercial de dimensão relevante 
DLB N.º 1499/06 | Presentes as minutas do anúncio, programa do concurso e caderno de 

encargos referidos  em epígrafe, na sua versão definitiva. 
A Câmara depois de proceder à análise dos documentos referidos, deliberou por 

unanimidade: 

a) concordar com os termos do concurso, respectivo regime e forma e submeter o 

procedimento a aprovação da Assembleia Municipal. 

b) solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 53.º n.º 2 alínea i) e do artigo 64.º n.º 6 alínea a), ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, para proceder à constituição, onerosa, de direito de superfície sobre as parcelas 

de terreno necessárias à construção de uma unidade comercial de dimensão relevante. 

c) solicitar autorização à Assembleia Municipal para promover a desafectação dos bens do 

domínio público municipal, indispensáveis à implementação da proposta escolhida para a 

adjudicação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
Instituto Politécnico de Leiria. 25 Anos de Actividade 
DLB N.º 1500/06 | O Instituto Politécnico de Leiria (IPL) comemora o 25.º aniversário, 

embora efectivamente, só tenha 18 anos de actividade. Apesar de ter sido criado em 1980 

pelo Decreto Lei nº303/80, de 16 de Agosto, só em Abril de 1987 foi nomeada a sua primeira 

comissão instaladora. 

Tendo sido uma das primeiras instituições de ensino superior politécnico a surgir em 

Portugal, ao longo deste quarto de século, o IPL cresceu consideravelmente, quer em n.º de 

alunos e professores, quer ao nível da sua oferta formativa, tendo-se  afirmado, tanto pela 

qualidade da formação, como pela capacidade de se articular com o meio económico, social 

e cultural da nossa região. 

O IPL possui actualmente cinco escolas, distribuídas por vários concelhos do distrito 

de Leiria, estando por isso estreitamente ligado ao crescimento económico, social e de 

dinamismo empresarial do distrito de Leiria. 
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Deste modo, considera a Câmara Municipal de Leiria que o IPL tem uma importância 

acrescida através das sua escolas, num contexto formativo global, que possibilita uma 

formação superior multidisciplinar, fomentando o desenvolvimento da população, e 

consequentemente, tudo o que se relaciona com as actividades exercidas nesta região. 

O IPL é constituído por 5 unidades orgânicas, nomeadamente: 

a) Escola Superior de Educação de Leiria com 1.400 alunos; 

b) Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria com 4.919 alunos; 

c) Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha com 1.267 alunos; 

d) Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche com 841 alunos; 

e) Escola Superior de Saúde de Leiria com 567 alunos; 

num total de 8.994 alunos. 

Todas estas escolas gozam de autonomia e também todas elas estão dotadas de 

serviços de acção social, de grande qualidade. 

Não se pode esquecer também que disponibilizam serviços de apoio aos estudantes 

que facilitam sem dúvida a sua estadia e integração nesta comunidade. 

Gostaríamos também de realçar alguns contributos importantes para a sociedade 

civil e reforço da qualificação de recursos humanos tais como:  

a) Centro de Documentação Europeia 

b) Centro de Estudos para o Desenvolvimento Regional 

c) Centro de Estudos Prós-Graduados 

d) Centro de Formação para Cursos de Especialização Tecnológica 

e) Fundação Instituto Politécnico de Leiria que desenvolve projectos de formação 

científica, tecnológica, cultural e económica na região e no país através do IPL e das 

suas escolas integradas. 

Desenvolveu ainda o IPL uma cultura institucional baseada na cooperação, com o 

concelho e a região, alargada numa vasta rede de parcerias, de que se destaca: 

a) A Fundação Escola Profissional de Leiria 

b) A Incubadora de Empresas (D. Dinis) 

c) A Associação Inovação, Desenvolvimento e Ciência  

d) A Associação Leiria Sociedade de Informação  

Por todos estes motivos e acreditando que o IPL continuará a ser um factor decisivo 

de desenvolvimento integral do nosso concelho e região, a Câmara  deliberou por 
unanimidade atribuir a medalha de ouro da cidade de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto oito 
Entrega do uso do Parque de Estacionamento da Fonte Quente 
DLB N.º 1501/06 | A LeiriaPolis – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em 

Leiria, SA, através de ofício com o registo ENT-2006/25109 vem informar que pretende 

entregar para uso do Município de Leiria o Parque de Estacionamento da Fonte Quente. 
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O equipamento em questão foi construído ao abrigo da «Empreitada de Execução do 

Parque de Estacionamento da Fonte Quente na Zona de Intervenção do Programa Polis em 

Leiria», sendo o empreiteiro a empresa Sá Machado S.A.. 

Na sequência deste ofício, no dia 20 de Outubro, deslocaram-se ao local um 

conjunto de técnicos do Departamento de Obras Municipais e do Gabinete de Apoio à 

Vereação, que elaboraram o relatório que se anexa a esta deliberação. 

Como conclusão do mesmo propôs-se a passagem do uso do equipamento para Município 

de Leiria, ressalvando, no entanto, as situações descritas no relatório e que devem ser 

objecto das necessárias acções correctivas por parte da LeiriaPolis. 

Tendo a Senhora Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ela concedido 

despacho de aceitação do uso do o Parque de Estacionamento da Fonte Quente, datado de 

20 de Outubro, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Após o despacho da Sr.ª Presidente da Câmara foram entregues todas as chaves do 

Parque de Estacionamento, ficando o Município de assegurar as condições de segurança, 

manutenção e limpeza do mesmo. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade  de acordo com o n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, ratificar o despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 
 

Ponto nove 
Adesão da Autarquia ao CENTIMFE–Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 
Ferramentas Especiais e Plásticos 
DLB N.º 1502/06 | O CENTIMFE–Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas 

Especiais e Plásticos é uma pessoa colectiva de utilidade pública sem fins lucrativos que 

visa, através de um vasto leque de actividades, o desenvolvimento técnico e tecnológico das 

indústrias nacionais nestas áreas, bem como dos sectores afins e complementares. 

Com cerca de vinte anos de actividade, o CENTIMFE tem contribuído, em 

articulação com empresas, instituições públicas e privadas e diversos estabelecimentos de 

ensino, para a valorização do tecido empresarial da região, para a formação técnica dos 

trabalhadores, para a inovação e desenvolvimento e para a informação, actualização e 

difusão de métodos e técnicas, sempre na perspectiva da qualidade global da indústria 

nacional. 

No Concelho estão sedeadas muitas das empresas dos sectores onde o CENTIMFE 

intervém e o Município de Leiria pode, detendo neste uma participação social, defender 

melhor o interesse municipal e contribuir mais eficazmente para o desenvolvimento dos 

sectores abrangidos pela intervenção do Centro, com grande peso económico e social em 

Leiria, e usufruir de condições privilegiadas para definição e aplicação da sua política de 

intervenção na área económica, podendo beneficiar da experiência e colher todo o apoio 

desta instituição. 
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A Direcção do CENTIMFE convidou-nos a aderir a este relevante projecto (proposta 

registada sob a ENT. 27663/06) que já conta com outros municípios, nomeadamente 

municípios vizinhos e nossos parceiros em associações de municípios. 

A adesão do Município de Leiria, um dos maiores municípios portugueses e onde estes 

sectores económicos assumem elevada importância, é também um contributo para um maior 

relevo institucional deste Centro. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere solicitar à Assembleia Municipal que esta 

autorize a adesão do Município de Leiria a este Centro Tecnológico, na qualidade de 

associado, através da subscrição do número mínimo de Unidades de Participação, em 

número de 5, no valor nominal unitário de €498,80, o que perfaz o total de €2.494,00. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e considerando o disposto na alínea m) do n.º 2 do 

artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

solicitar à Assembleia Municipal que autorize a adesão do Município de Leiria ao CENTIMFE 

– Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos através da 

subscrição de 5 (cinco) Unidades de Participação, no valor nominal unitário de €498,80, o 

que perfaz o total de €2.494,00 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro euros). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto dez 
Processo de licenciamento de obras particulares n.º 1011/06 
DLB N.º 1503/06 | De PROMOLAZER-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA, com sede na Rua 4, n.º 6, Várzea, freguesia de 

Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações no 

edifício situado no Jardim Luís Vaz de Camões, freguesia de Leiria, com vista à instalação 

de um estabelecimento de restauração e bebidas com espaço de dança. 

O projecto foi anteriormente aprovado por deliberação tomada em reunião de 

Câmara de 2005/06/20, encontrando-se caducado devido à não apresentação da totalidade 

dos projectos de especialidades dentro do prazo estipulado para o efeito. 

O presente pedido mantém o projecto anterior, com excepção de alguns 

ajustamentos interiores nas zonas de serviço, encontrando-se instruído com pareceres 

favoráveis do Centro de Saúde e Governo Civil, projecto de segurança contra incêndios 

aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, tendo anteriormente sido 

emitido parecer favorável pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/09, constante do respectivo 

processo (folha 397), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 
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1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pelo Centro de Saúde, cujo conteúdo já 

é do conhecimento da requerente, e Governo Civil, nomeadamente no que se refere ao 

horário de funcionamento, devendo dar-se conhecimento deste último à titular do processo; 

2.º manter todas as características do projecto anteriormente aprovado no que se refere aos 

materiais e revestimentos interiores e exteriores; 

3.º previamente à emissão da licença de obras, apresentar os seguintes elementos: 

3.1. estimativa e calendarização para a totalidade dos trabalhos previstos em projecto 

e objecto de legalização, face à estimativa constante do processo anteriormente aprovado; 

3.2. certidão da Conservatória do Registo Comercial da firma requerente. 

 Mais deliberou transmitir o conteúdo da presente deliberação ao Sector de 

Licenciamentos Diversos. 
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 dezassete horas e quarenta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
 (por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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