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Acta n.º 24/2006 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro 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 cinquenta 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 491/03 - Clemente Pereira Duarte 

1.1.2. Processo de obras particulares n. º 936/04 - Miguel Santos Silva Salada 

1.1.3. Processo de obras particulares n. º 1210/04 - CTT - Correios de Portugal, S. A. 

1.1.4. Processo de obras particulares n. º 761/05 – RIMEN AUTO – Reparação e 

Manutenção Automóvel, Lda 

1.1.5. Processo de obras particulares n. º 1171/05 - Albertino Carmo Moreira Lima 

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

1.1.7. Processo de obras particulares n. º 574/06 - Faria & Filhos, S.A. 

1.1.8. Processo de obras particulares n. º 686/06 - João Lopes dos Reis 

1.1.9. Processo de obras particulares n. º 748/06 – Maria Irene Marques Costa Mirante 

1.1.10. Processo de obras particulares n. º 771/06 – Teresa Alexandra Costa Monteiro 

1.2. Análise dos seguintes processos de vistoria 
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1.2.1. Processo de vistoria n. º 44/03 - Serviço Municipal de Protecção Civil (“Hotel Lis”) 

1.2.2. Processo de vistoria n. º 4/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil 

1.2.3. Processo de vistoria n. º 14/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil (“Discoteca Beat 

Club”) 

1.2.4. Processo de vistoria n. º 15/06 – Serviço Municipal de Protecção Civil (“Bar Fish”) 

1.2.5. Processo de vistoria n. º 16/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil (“Discoteca 

Sushi”) 

1.2.6. Processo de vistoria n. º 17/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil (“Discoteca 

Alibi”) 

1.3. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento de combustíveis n.º 

21/05 – Maria Luísa Cruz Alves Ruivo (e Outra) 

1.4. Análise do processo de informação prévia n.º 22/06 - Liga Social e Cultural Campos 

do Lis 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento  
1.5.1. Processo de loteamento n.º 42/77 – Isilda da Conceição Pinto 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 4/99 – Maria Fernanda Portela Costa Sousa Dinis 

1.6. Análise do processo de informação prévia de loteamento n.º 42/06 – MULTI 21 – 

Sociedade Imobiliária, S.A. 

Ponto dois 
Processo n. º T – 84/2006 - Remodelação do edifício n.º 4 da Câmara Municipal de Leiria, 

em S. Romão, Pousos - Leiria. Aprovação de minuta de contrato. 

Ponto três 
3.1. Pagamentos 

3.2. XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

3.3. Doação de máquina fotográfica 

3.4. Oferta de um aparelho de DVD pela RAFATEAM, LDA 

3.5. Cedência gratuita de três prédios urbanos, sitos na Rua dos Romeiros, freguesia de 

Leiria, para integrar o domínio público municipal 

3.6. Extinção do direito de superfície cedido ao Centro Cultural e Recreativo das Almuinhas 

3.7. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n. º 196-

A/01, de 10 de Março: Patrícia Raquel da Fonseca Crispiano e Isabel Maria Carreira 

Fonseca Crispiano 

4.2. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n. º 196-

A/01, de 10 de Março: Carlos Alberto Pedrosa Duarte, João Gaspar Pereira Parente, Acácio 

Gaspar de Oliveira 

4.3. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n. º 196-

A/01, de 10 de Março: Maria Luísa de Sousa Santos Campos 

4.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.24825/06) 

4.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.25284/06) 
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4.6. Licença especial de ruído (Ent.25513/06) 

4.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 

(Ent.23803/06) 

4.8. Mercado Levante de Leiria. Anulação de documentos de receita (Ent.21272/06) 

4.9. Ex-Mercado Santana – Lojas n. ºs 0.15 e 0.16. Cessação de contratos (Ent.14071/06) 

4.10. Apoio à "Barraca". Rectificação 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Educativa  
5.1.1. Acordo de colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB – Guimarota 

5.1.2. Junta de Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba 

5.1.3. Freguesia da Boa Vista. Transferência de verba 

5.1.4. Fundação Lar de Santa Margarida do Arrabal. Apoio 

5.1.5. Instituto Politécnico de Leiria/Escola Superior de Educação de Leiria – Congresso de 

Turismo Cultural, Territórios e Identidades. Apoio 

5.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Social  
5.2.1. Apoio à Conferência de S. Vicente Paulo de Monte Redondo para obras de reparação 

de habitação de António João Soares. 

5.2.2. Apoio para Centro Social Baptista de Leiria . Programa "MOBILIDADE E VIDA" 

5.2.3. Programa "Em Busca do Tesouro das Famílias". Proposta de Celebração de Acordo 

de Parceria 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
6.1.1. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Setembro 

2006 

6.1.2. Subsídios aos Ranchos Folclóricos. Protocolo - 2.ª Prestação 

6.1.3. Subsídios às Filarmónicas do Concelho de Leiria . Protocolo - 2.ª Prestação 

6.1.4. Subsídios aos Grupos Corais do Concelho de Leiria. Protocolo - 2.ª Prestação 

6.1.5. Subsídio ao Grupo Corális. Aniversário 

6.1.6. Apoio ao Rancho Folclórico do Grupo Alegre e Unido. Aquisição de DVD 

6.1.7. Subsídio à Filarmónica Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo. Transportes 

6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
VII Jornadas da Juventude de Leiria. Apoios 

Ponto sete 
7.1. Proposta de apoio  

7.2. Proposta para o mercado grossista 

Ponto oito 
8.1. Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS 
8.2. Pedido de apoio apresentado pela Direcção da “Juventude Desportiva do Lis – JUVE” 

8.3. Designação do representante da Câmara Municipal de Leiria na Comissão Arbitral 

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

Ponto um  
Pedido de material de secretaria para as obras sociais do pessoal da Câmara Municipal 

Ponto dois 
Voto de pesar 

Ponto três 
Parecer da Câmara Municipal de Leiria sobre o Processo de Requalificação da rede de 

urgência geral 

Ponto quatro 
Processo n.º T – 205/99 - Beneficiação da Rua D. Carlos I. Sismaria – Marrazes. Estudo de 

revisão de preços para aprovação 

Ponto cinco 
Licença especial de ruído (ENT. 26578/06) 

Ponto seis 
Valorlis 
 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou pelas informações solicitadas na última 

reunião relativas à Quinta dos Maristas e ao mobiliário do Polis. 

Em relação à Quinta dos Maristas, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

informou que os serviços estavam a analisar ainda o assunto e pensava que, na próxima 

semana, já teria algumas informações. 

A Senhora Presidente respondeu que, relativamente ao mobiliário do Polis, ainda 

não tinha dados para informar visto a reunião do Conselho de Administração da LeiriaPolis 

ter sido adiada. Portanto, quando se realizasse a próxima reunião traria essas informações. 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou sobre a situação loteamento do Senhor 

Eng.º Seco. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que quando o processo de 

loteamento foi desenvolvido tinha pareceres favoráveis e, por isso, condições de ser 

aprovado, desde que houvesse cedências para o Município nos termos regulamentares,  as 

quais, no entanto, não vinham contempladas no processo inicial. 

Havia já algum tempo que se estava a exigir que as cedências dos loteamentos com 

dimensão significativa algum porte fossem em espécie e não em numerário. Esta condição 

foi transmitida ao Eng.º Seco. Porém, o desenvolvimento do processo foi inconclusivo, não 

se obteve qualquer tipo de proposta, pelo que o mesmo foi indeferido, podendo o mesmo ser 

reactivado em qualquer momento, desde que o requerente acorde com a Câmara Municpal 
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de Leiria  na área de cedência (que poderá ser lá ou noutro sítio, desde que haja acordo do 

município). 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que tinha havido reuniões 

com o Eng.º Seco mas que não tinha havido nenhuma proposta e que, entretanto, o 

processo fora recusado e estava na Divisão Jurídica. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que o Eng.º Seco requereu o 

deferimento tácito a partir do momento em que ficou saturado por não ter a resposta ao 

processo, decorridos que estavam os prazos legais. Mais disse que o início da negociação 

deveria partir da Câmara, que, de resto, tinha resolvido o problema do terreno ao pé da 

Variante que, na altura, ficara como contrapartida. O Senhor Vereador questionou ainda qual 

era a solução para aquela situação.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho esclareceu que não foi informado 

porque houve várias reuniões e o requerente ficara de analisar o assunto, pelo que ficou 

surpreendido quando foi apresentado o pedido de deferimento tácito, considerando que o 

processo estava a aguardar uma resposta do requerente. 

Mais informou que a solução poderia passar pelo requerente comunicar se alterava 

a solução urbanística prevendo mais cedências para o Município do que aquelas que 

estavam previstas no processo. 

A Senhora Presidente disse que o procedimento do requerente não foi muito 

normal, isto porque quando ainda andavam em conversações e lhe foi transmitido que não 

se queria contrapartidas financeiras, aquele, em vez de apresentar uma solução de 

cedências complementares apresentou um pedido de deferimento tácito. Este é um assunto, 

afirmou, que interessa resolver, do ponto de vista urbanístico. 

 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  
 
I - O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins fez referência à ponte do Polis situada sobre o 

Rio Lis na proximidade do ex-RAL 4 e da Igreja de Sto Agostinho a qual tinha as duas 

laterais com características diferentes: enquanto numa a água passava, a outra era 

funcionava em relação à água como se fosse um chapa. Duvidava se, em virtude de uma 

maior subida das águas, a ponte não cederia devido à pressão assim criada. 

A Senhora Presidente explicou que as implantações das pontes do Polis foram 

feitas de acordo com um prévio estudo hidrogeológico do rio, o que revelou um enorme 

cuidado do Município. Tinha a certeza que a implantação tinha sido feita à cota correcta. 

II – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins questionou também se os prejuízos na Zona 

de Lançamentos, na zona da ETAR e nas zonas Polis já tinham sido averiguados. 

A Senhora Presidente respondeu que ainda não se tinha feito um relatório 

exaustivo dos danos mas que relativamente à zona de Lançamentos a água subiu e saiu 

sem causar qualquer tipo de problema, podendo eventualmente existir algum dano mais 

relevante na casa de apoio aos atletas, e que nos equipamentos Polis existiam alguns danos 

pontuais nos pisos. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que a velocidade de 

escoamento da água era maior onde existia o leito do rio e que as restantes áreas 

inundadas tinham um escoamento mais lento, o que minimizava os prejuízos nestas áreas. 

 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  
 

I – De seguida, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho fez uma breve dissertação 

sobre o ponto da situação daquilo que se tinha passado. Começou pela Ponte das Mestras, 

explicando que esta ponte se situava numa zona baixa onde havia confluência dos dois rios, 

não tendo, por consequência, capacidade de escoamento para caudais deste porte, ao que 

acrescia a falta de limpeza. A limpeza dos cursos de água dentro das zonas urbanas é 

realizada pelo Município mas fora deste perímetro era da responsabilidade do Ministério do 

Ambiente, o que dificulta o escoamento das águas. Também não se podia esquecer que 

esta ponte não era recente ( construída nos anos 30 do século passado) e era da jurisdição 

da EP – Estradas de Portugal. 

A Senhora Presidente disse que, relativamente à zona da Ponte das Mestras, havia 

uma questão de fundo radicada no facto de, face ao actual PDM, aquelas habitações não 

deverem lá estar. Por muitas críticas que se fizessem aos Planos Directores Municipais esta 

situação só vinha reforçar a ideia de que eles são fundamentais para ordenar o território e 

evitar estas calamidades. 

Estas casas, disse ainda, estavam implantadas em espaços territoriais inadequados 

e a prova estava aí. Estas situações até são úteis para os cidadãos perceberem o porquê 

de, por vezes, não poderem construir uma casa num determinado sítio de acordo com o 

PDM. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicou que o Restaurante Vitória 

tinha um projecto para a legalização daquilo que fizeram no restaurante e que não podia ser 

aprovado por estar em leito de cheia, REN, de acordo com o PDM e as pessoas não 

percebiam o porquê da não aprovação. Neste momento, se a Câmara tivesse aprovado o 

projecto, o restaurante estaria submerso. 

A Senhora Presidente afirmou que se devia sensibilizar e reivindicar uma 

intervenção na Ponte das Mestras da EP–Estradas de Portugal. A sua convicção era que se 

a ponte em questão estivesse dimensionada como deveria, parte dos problemas teriam sido 

evitados.  

A limpeza do curso de rio dentro da zona urbana deu o efeito prático, contudo não 

aconteceu o mesmo fora do aglomerado urbano onde deixou de haver limpeza de rios e os 

guarda-rios, cabendo a limpeza à Administração Central. 

O senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho prosseguiu a sua intervenção 

dizendo que os danos mais significativos em infra-estruturas públicas ocorreram nas 

freguesias de Caranguejeira, Memória e Colmeias, nomeadamente em vias de comunicação 

e em oito pontes que foram total ou parcialmente destruídas, estando a elaborar-se, com a 

Protecção Civil Municipal, um relatório circunstanciado referente ao concelho de Leiria. 
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Em seu entender, o facto de aquelas freguesias terem sofrido os maiores danos não 

foram alheias as circunstâncias de terem sido alvo dos maiores incêndios nos últimos anos. 

A destruição florestal natural, aliada à forte intensidade de precipitação que se fez sentir nos 

últimos dias, contribuíram para que os solos, já saturados, não tivessem capacidade de 

absorção das chuvas. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou se havia algum mecanismo para se 

fazerem as obras de forma mais rápida. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que tinha falado com o 

Director do GAT para ver a possibilidade de uma colaboração rápida a nível da elaboração 

de alguns projectos, tendo havido abertura do mesmo para colaborar. Assim sendo iriam ter 

projectos de execução o mais rápido possível, depois accionariam outros mecanismos de 

actuação para restabelecer as áreas. 

A Senhora Presidente disse que era importante haver um apoio específico do 

governo, como tinha havido noutros anos, porque estavam perante uma situação anormal. 

Tal facilidade deveria ser também concedida a nível burocrático, de forma a acelerar as 

obras visto que havia estradas que ficaram cortadas. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho referiu ainda que as oito pontes 

obrigaram a cortes nas estradas e nalguns casos houve interrupções do abastecimento da 

água porque as condutas, que passavam nas pontes, foram destruídas. Houve danos 

diversificados nas freguesias de Arrabal e de Santa Catarina da Serra mas a situação mais 

complicada verificou-se na freguesia de Carreira onde houve uma ruptura de uma parede, 

de um dos lados do canal das Salgadas que desagua no Rio Lis. Este canal, que tem a 

dimensão de um rio, teve uma ruptura com uma extensão de 20 a 30 metros. Em vez de ser 

o afluente a ir para o rio era este que estava a debitar água no canal, tendo-se invertido o 

sentido das águas. Houve actuação no local, mobilizaram-se meios e estiveram a trabalhar 

todo o dia de ontem, pelo que neste momento, podia informar que a parede já se encontrava 

reparada. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro propôs a elaboração de um pedido de apoio ao 

Governo para a recuperação das zonas atingidas, nomeadamente em matéria de 

desburocratização administrativa e de apoio financeiro, anexando-se depois o relatório e a 

estimativa financeira dos danos. 

II – Relativamente à passagem inferior na A17 que liga Monte Redondo e Bajouca, o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que no Verão foi detectado que este 

restabelecimento estava a ser feito com 5 metros de largura. De imediato, tanto as 

Freguesias como a Câmara colocaram o assunto às entidades responsáveis pela construção 

dizendo que era uma secção que não servia os interesses das populações. Têm vindo a 

tratar desse assunto nos canais certos e de forma correcta, tratando com a EP–Estradas de 

Portugal, com o consórcio, com a Brisa, ou seja, com todas as entidades intervenientes 

neste processo. Existiram diversas reuniões onde ficou combinado que iriam analisar o 

processo e que depois dariam uma resposta.  

A resposta esperada chegou nos últimos dias e foi negativa, fundamentando-se no 

facto de que a Câmara se deveria ter pronunciado quando o projecto esteve em análise na 

sua sede.  
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O mesmo Vereador continuou explicando que quando este projecto esteve em 

análise na Câmara não foi detectada aquela passagem com os 5 metros de largura. 

Reconheceu que a Câmara podia ter-se manifestado naquela altura sobre esta situação. 

Contudo, afirmou, não competia à Câmara uma análise minuciosa dos elementos do 

projecto, limitando-se esta entidade a verificar o traçado, a afectação das povoações, não 

analisando até à exaustão. 

O projectista que entrava num concurso para uma obra destas sabia que tinha de 

restabelecer todas as estradas e caminhos em condições iguais ou melhores às que 

existiam no terreno, portanto, o erro estava na concepção do projecto. Quem fez o 

levantamento de campo na altura e quem projectou os restabelecimentos falhou. Foi 

evidente que esse erro não foi detectado pela Câmara nem pela EP–Estradas de Portugal, a 

quem cabe a aprovação final deste projecto.  

Aquele túnel consiste numa estrutura pré-fabricada e visto que a auto-estrada por 

cima do mesmo ainda não estava pronta pensava-se que era preferível reparar o erro 

enquanto possível. Era praticamente insignificante numa obra daquela envergadura corrigir 

aquele erro mas isto não estava a ser entendido pelos intervenientes porque não estavam a 

atender à posição da Câmara e das Freguesias. Existiam várias soluções possíveis, sendo 

uma delas a construção de um túnel ao lado daquele, ficando assim um túnel para cada 

sentido; essa seria mesmo a solução mais funcional. Como a resposta foi desfavorável 

estavam a estudar conjuntamente com a Divisão Jurídica a possibilidade de instaurar uma 

acção judicial em sede própria. 

Mais disse que gostaria que se tomasse uma posição de concordância de forma que 

a Câmara pudesse actuar e fosse até às últimas consequências do ponto de vista legal. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira perguntou qual era o destino dos animais 

abatidos no canil, visto que não poderiam ir para a Valorlis. 

A Senhora Presidente respondeu que este assunto estava a ser tratado pela 

AMLEI e já estava em fase de adjudicação uma solução para todos os Municípios da AMLEI.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou se o estudo que estava a ser feito 

pela AMAE respeitava ao cemitério dos animais. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães respondeu negativamente, 

explicando que estavam a pedir propostas às empresas que estavam licenciadas para dar o 

destino final adequado aos cadáveres dos animais. O Município só teria de se apetrechar de 

uma arca frigorífica para conservar os cadáveres até à sua recolha por parte da empresa. 

A Senhora Presidente explicou que recolhiam os cadáveres dos animais dando 

depois o destino final consoante a acreditação que tinham. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou se existiam mais 

informações sobre o Teatro José Lúcio da Silva. 
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O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço respondeu que estava a ser feita uma 

informação para ser presente a reunião de Câmara sobre o atraso das obras e que iria haver 

uma reunião para saber os prazos. 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1350/06 | Presente a acta da reunião de 14 de Setembro, cuja leitura foi dispensada 

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

a sua redacção final. 

 
Ponto um 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n. º 491/03 - Clemente Pereira Duarte 
DLB N.º 1351/06 | De CLEMENTE PEREIRA DUARTE, residente na Rua da Mala Posta, 

bloco A, 2.º direito, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao 

aditamento ao projecto de arquitectura para construção de um edifício habitacional e 

comercial, com demolição de edificações existentes, na Estrada da Estação, n.º 20, na 

localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

 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 2003/06/16 e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/10/19, constante do respectivo processo (folhas 456 e 

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

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

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

seguinte: 

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

Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento do requerente; 

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

2.1. elementos gráficos rectificados relativamente às escadas exteriores de 

acesso à cave (lado Norte/Nascente), não devendo estas interferir com o passeio; 

2.2. planta do piso do rés do chão com indicação das escadas exteriores 

mencionadas no ponto anterior; 

2.3. esclarecimentos quanto às divergências detectadas entre o indicado nas 

plantas cotadas e as plantas dos extras, relativamente às rampas de acesso ao piso 0; 

2.4. cortes rectificados com indicação do perfil natural do terreno; 

2.5. dado que se pretende a construção da cave até ao limite da propriedade, 

deverá prever muros de vedação com altura mínima de 1.50 m, não devendo os mesmos 
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exceder 2.00 m, medidos pelo lado da propriedade confinante, face ao disposto no artigo 

1360.º do Código Civil; 

2.6. estimativa de custo e calendarização rectificadas de modo a incluir a 

construção dos muros; 

2.7. planta de implantação rectificada por forma a prever:  

2.7.1. passeio contínuo, não podendo este ser interrompido pelo acesso 

automóvel, pelo que deverá prever lancil rebaixado junto ao acesso dos veículos; 

2.7.2. contentores de resíduos sólidos subterrâneos com recolha selectiva, nos 

termos da deliberação tomada em reunião de 2005/12/15 e de acordo com as indicações da 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

2.8. elementos rectificados de modo a prever o cumprimento do indicado na 

informação do Departamento de Obras Municipais no que se refere à previsão de passeio 

com 2.25 m de largura, de modo a cumprir com o disposto no ponto 1.3 do capítulo I do 

Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio; 

2.9. prever receptáculos postais dos blocos A e B, de acordo com o Decreto-

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Regulamentar n.º 

21/98, de 4 de Setembro, devendo estes ter a possibilidade de acesso do exterior junto ao 

espaço público; 

2.10. elementos esclarecedores (plantas e alçados) relativos ao cumprimento 

do disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, no que se refere à 

ventilação das caixas e dos caminhos de evacuação; 

2.11. projectos de especialidades, incluindo, projecto de drenagem de águas 

pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio público bem como às áreas envolventes ao 

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

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

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

23/95, de 23 de Agosto; 

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

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

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

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

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

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

4.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução de passeio, espaço para 

estacionamento e contentores de resíduos sólidos, conforme anteriormente indicado; 

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

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água para extinção de 

incêndios; 

6.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 110.º e 112.º do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção de condutas de 

evacuação de gases e fumo; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 
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7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e espaço 

para contentores de resíduos sólidos, 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. Os trabalhos deverão ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

7.2.  apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada 

relativamente às áreas a ceder. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n. º 936/04 - Miguel Santos Silva Salada 
DLB N.º 1352/06 | De MIGUEL DOS SANTOS DA SILVA SALADA, residente na Avenida 

General Humberto Delgado, n.º 148, 2.º direito, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de um estabelecimento de bebidas localizado na fracção “C” 

do edifício sito na Rua João XXI, freguesia de Leiria, acompanhado da informação prestada 

pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

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

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

2006/01/26, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 1083, datado de 

2006/02/01. 

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

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

efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

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

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 

2006/01/26, transmitidos através do ofício n.º 1083, datado de 2006/02/01. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n. º 1210/04 - CTT - Correios de Portugal, S. A. 
DLB N.º 1353/06 | De CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A., com endereço na Avenida 

Fernão de Magalhães, n.º 223, 4.º, Coimbra (CTT - Obras e Manutenção do Centro), 

referente ao aditamento ao projecto de arranjos exteriores e acessibilidades ao lote “E” da 

Zona Industrial da Cova das Faias, freguesia de Marrazes. 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2005/07/18 foi emitido parecer 

favorável (condicionado) à construção de um edifício destinado a centro de distribuição 

postal no referido lote. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/20, constante do respectivo 

processo (folha 156), deliberou por unanimidade emitir parecer prévio favorável à 

realização da operação urbanística designada em epígrafe, condicionado a respeitar a 

configuração do lote prevista no respectivo loteamento, nomeadamente junto ao gaveto 

formado pelos dois arruamentos confinantes, que deverá ser em curva com raio de 7.50 m. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.4. Processo de obras particulares n. º 761/05 – RIMEN AUTO – Reparação e 
Manutenção Automóvel, Lda 
DLB N.º 1354/06 | De RIMEN AUTO - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, LDA, 

com sede na Rua dos Lagoeiros, Zona Industrial e Comercial do Vale Sepal, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação do edifício 

existente no referido local, com adaptação do mesmo a armazém e oficina de reparação e 

manutenção automóvel, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a 

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

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/02/09, cujo 

conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 1668, datado de 2006/02/17. 

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

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

efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

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

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 

2006/02/09, transmitidos através do ofício n.º 1668, datado de 2006/02/17. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n. º 1171/05 - Albertino Carmo Moreira Lima 
DLB N.º 1355/06 | De ALBERTINO CARMO MOREIRA LIMA, residente Rua Monsenhor 

Joaquim Carreira, n.º 51, na localidade de Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício habitacional (3 moradias 

geminadas) e muros de vedação numa parcela de terreno que se pretende destacar de uma 

propriedade situada na Quinta da Fonte - Outeiro - Valverde, freguesia de Marrazes, numa 

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

Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/10/19, com o seguinte teor: 

«1.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, relativamente à confrontação da parcela sobrante 

com caminho público. (Este assunto foi anteriormente analisado em sede do processo de 

obras n.º 1180/00, tendo-se concluído, pelo indicado no ofício n.º 11501 de 2004/12/29, cuja 

cópia consta da folha 107 do presente processo, que o acesso em causa é uma serventia 

particular e não caminho público); 

2.º a pretensão não é esclarecedora quanto ao cumprimento do disposto no Regulamento de 

Segurança Contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril) relativamente ao seguinte: 

2.1. controlo da poluição do ar e fumo nos pisos (artigos 25.º, 26.º, 29.º, 30.º e 

32.º), devendo indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

2.2. detecção de monóxido de carbono e incêndios (artigos 27.º, 28.º e 31.º); 
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2.3. meios de primeira intervenção à extinção de incêndios (artigo 33.º); 

3.º as escadas em leque (piso do rés do chão) não estão devidamente dimensionadas, 

devendo a largura mínima dos cobertores dos degraus, medida a 0.60 m da face interior da 

escada, ser de 0.28 m, por motivos de segurança, conforme preconizado nos artigos 15.º e 

45.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

4.º deverá prever antecâmara entre as garagens e o espaço habitacional no piso do rés do 

chão, por motivos de higiene e salubridade, face aos gases provenientes de veículos 

automóveis; 

5.º os muros de vedação não estão correctamente representados nos cortes, face ao perfil 

do terreno confinante. Refere-se ainda que os muros não deverão exceder 2.00 m de altura, 

medidos pelo lado da propriedade confinante. 

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

pedido ao abrigo do disposto no artigo 6.º e na alínea a) do n.º 1 e 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 2006/10/19, e face ao disposto no 

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

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

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

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

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

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 104). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n. º 58/06 - Rui Ferreira Carreira e Outros 
DLB N.º 1356/06 | De RUI FERREIRA CARREIRA (E OUTROS), residente na Rua de Santa 

Teresa, n.º 101, freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício habitacional (duas moradias) e muros de vedação numa parcela 

de terreno que se pretende destacar de uma propriedade situada em Lagoeiros, freguesia de 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/10/19, com o seguinte teor: 

«1.º a parcela em causa não confronta com arruamento devidamente infra-estruturado; 

2.º o projecto de arquitectura não cumpre com o disposto no artigo 47.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente ao índice (máximo 0.5), uma vez que o espaço 

destinado ao abrigo automóvel é contabilizado para área total de construção; 

3.º a pretensão não prevê o cumprimento do disposto no artigo 70.º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente à largura dos corredores. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/19, e face ao disposto no 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o(s) requerente(s), nos termos dos 

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

dizer(em) o que se lhe(s) oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir ao(s) titular(es) do processo o conteúdo do parecer 

emitido pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 103). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n. º 574/06 - Faria & Filhos, S.A. 
DLB N.º 1357/06 | De FARIA & FILHOS, S.A., com sede na Rua Comissão Iniciativa, Prédio 

Beneditos, n.º 1 B, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de obras de ampliação da fracção “A” (espaço comercial e industrial), com 

adaptação da mesma a oficina de automóveis, localizada no edifício acima referido (Prédio 

Beneditos), inserido numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Área Consolidada. 

Em sede do processo de obras n.º 44/93, foi aprovado por deliberação tomada em 

reunião de Câmara de 1993/05/06 um projecto de arquitectura referente a alterações ao 

edifício, as quais não chegaram a ser licenciadas. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/10/19, com o seguinte teor: 

«1.º não é apresentada cópia da acta de condomínio a aprovar as obras sobre as partes 

comuns do prédio, não conferindo assim legitimidade para a realização da operação 

urbanística pretendida; 

2.º não apresenta requerimento/pedido de licença (Mod. 3 – 01, disponível no Sector de 

Apoio ao Cidadão, desta Câmara) correctamente preenchido relativamente à operação 

urbanística, uma vez que se verifica a existência de outras obras que deverão ser 

licenciadas; 

3.º o projecto apresentado não representa a totalidade das obras a legalizar, face ao 

projecto inicialmente aprovado em sede do processo n.º 1594/60. (Refere-se que a 

deliberação tomada em reunião de Câmara de 1993/05/06, referente à aprovação do 

projecto de arquitectura em sede do processo n.º 44/93, se encontra caducada uma vez que 

não deu cumprimento aos condicionalismos nela estabelecidos; 

4.º a pretensão não é esclarecedora quanto aos lugares de estacionamento, face ao 

disposto no artigo 75.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

5.º não é esclarecido o sistema de ventilação do espaço em causa, por forma a garantir as 

devidas condições de salubridade; 

6.º deverá ainda esclarecer se pretende a pintura de automóveis, face ao disposto na alínea 

b) do n.º 4 do artigo 5.º e na alínea b) do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 242/01, de 31 

de Agosto. 

Refere-se ainda que, na eventualidade do pedido vir a ser reformulado carecerá de 

pareceres do Centro de Saúde, Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Comissão 
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de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (caso se verifique a existência de 

pintura de automóveis) e Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/19, e face ao disposto no 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar 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. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n. º 686/06 - João Lopes dos Reis 
DLB N.º 1358/06 | De JOÃO LOPES DOS REIS, residente na Rua de São Martinho, n.º 7, 

na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de licença 

para processo de obras cujo acto de aprovação de arquitectura se encontra caducado, 

relativo à alteração e ampliação da moradia situada no local acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/19, constante do respectivo 

processo (folhas 225 e 226), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

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

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

Decreto-Lei acima referido; 

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

78.º do referido diploma legal; 

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

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

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

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

e no artigo 120.º do RMOUCL; 

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

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

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil, devendo garantir o cumprimento do disposto 

no mesmo relativamente ás propriedades confinantes; 
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9.º apresentar, para efeitos de emissão do respectivo alvará de construção, os seguintes 

elementos: 

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

modelo disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio  

www.cm-leiria.pt.; 

9.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção 

da obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1105/2001, de 18 de Setembro; 

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

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

da operação urbanística; 

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

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

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

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

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

disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 09 de Janeiro; 

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

Portaria n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

9.8. plano de Segurança e Saúde; 

9.9. livro de obra com menção do termo de abertura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n. º 748/06 – Maria Irene Marques Costa Mirante 
DLB N.º 1359/06 | Na sequência da deliberação tomada em reunião de Câmara de 

2006/10/12, relativamente à aprovação do projecto de arquitectura para obras de demolição 

e reconstrução do edifício situado na Rua Tenente Valadim, n.ºs 56, 58, 60 e 62, da 

freguesia de Leiria, em que é requerente a Senhora MARIA IRENE MARQUES DA COSTA 

MIRANTE, residente na Rua Damião Góis, n.º 79, Braga, verificou-se a existência de um 

lapso na indicação da entidade referida na parte final do ponto 1 (Instituto Português do 

Património Arquitectónico quando deveria ser Instituto Português de Arqueologia), pelo que 

se propõe a rectificação à deliberação então aprovada em minuta. 

 Assim, no ponto 1 da referida deliberação onde se lê: «Instituto Português do 

Património Arquitectónico» deverá ler-se «Instituto Português de Arqueologia». 

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

com a rectificação da deliberação tomada na passada reunião de 2006/10/12, no âmbito do 

processo de licenciamento de obras particulares n.º 748/06. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n. º 771/06 – Teresa Alexandra Costa Monteiro 
DLB N.º 1360/06 | Na sequência da deliberação tomada em reunião de Câmara de 

2006/10/12, relativamente à aprovação do projecto de arquitectura para alteração do edifício 

situado na Rua Alfredo Keil, n.º 3, e Travessa do Viana, n.ºs 8 e 10, da freguesia de Leiria, 
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em que é requerente a Senhora TERESA ALEXANDRA COSTA MONTEIRO, residente na 

Rua Alfredo Keil, n.º 3, freguesia de Leiria, verificou-se a existência de um lapso ao nível das 

condições de aprovação do referido projecto, tendo-se omitido a necessidade de 

apresentação de uma garantia bancária no valor de €4.000,00, destinada a garantir a 

reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 

construção, pelo que se propõe o aditamento do ponto n.º 6 à deliberação supra citada, com 

o seguinte teor: 

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

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

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

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

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

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

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

com o aditamento proposto à deliberação tomada na reunião de 2006/10/12 no âmbito do 

processo de licenciamento de obras particulares n.º 771/06. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise dos seguintes processos de vistoria 
1.2.1. Processo de vistoria n. º 44/03 - Serviço Municipal de Protecção Civil (“Hotel 
Lis”) 
DLB N.º 1361/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, na sequência das 

exposições apresentadas pela Freguesia de Leiria e pela Quinta de Santo António do Freixo, 

Imóveis, Lda, que motivaram a realização de nova vistoria ao edifício denominado “Hotel 

Lis”, situado na Rua Tenente Valadim, freguesia de Leiria. 

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

efectuada em 2006/09/20, constante do respectivo processo (folha 41), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

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

Vice-Presidente em 2006/06/20, o qual ordenou a realização de nova vistoria ao edifício 

acima referido; 

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

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

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

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

para, dentro dos prazos estabelecidos no auto de vistoria n.º 234/06, cujo exemplar deverá 

ser remetido ao interessado, adoptar medidas no sentido de: 

2.1. no prazo de 10 dias, fechar os vãos exteriores com paredes em alvenaria, 

criar uma faixa de protecção nas imediações do hotel (por forma a evitar que transeuntes 

sejam afectados pela queda de materiais ou por derrocadas que possam existir) e proceder 

à remoção dos materiais e equipamentos degradados; 
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2.2. no prazo de 45 dias, preservar as fachadas principais do edifício, 

nomeadamente através do escoramento com estrutura metálica ou similar. 

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

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

tomada, uma vez que as instalações nas condições em que se encontram oferecem risco 

para a saúde pública e para a segurança das pessoas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de vistoria n. º 4/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil 
DLB N.º 1362/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, referente ao pedido 

de vistoria requerido por MARIA LEONILDA MARTINS MOITA BRANCO, para efeitos de 

beneficiação higiénica do rés-do-chão esquerdo do edifício (Prédio Romão), situado na Rua 

de Tomar da referida freguesia. 

A Câmara tomou conhecimento do teor do auto de vistoria n.º 248/06, constante do 

respectivo processo (folha 36), e deliberou por unanimidade o seguinte: 

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

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

2006/09/07, o qual ordenou a realização da vistoria ao rés do chão esquerdo do edifício 

acima referido; 

2.º dar conhecimento do conteúdo do respectivo auto de vistoria ao senhorio, à inquilina e à 

Divisão de Acção Social; 

3.º notificar o senhorio para dar cumprimento ao ponto 1 da notificação que lhe foi efectuada 

através do ofício n.º 2320, de 2006/03/10, na sequência do despacho da Senhora Vereadora 

datado de 2006/03/09, ratificado por deliberação tomada em reunião de 2006/03/23; 

4.º intimar as pessoas que habitam o primeiro andar direito do referido edifício para o 

abandonarem, dispensando-se a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 

urgente a decisão tomada, uma vez que o prédio ameaça ruína, o que nas actuais condições 

põe em causa as condições de salubridade e segurança das pessoas que o habitam. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.3. Processo de vistoria n. º 14/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil (“Discoteca 
Beat Club”) 
DLB N.º 1363/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, referente ao pedido 

de vistoria ao estabelecimento de bebidas com sala de dança (“Discoteca Beat Club”) 

integrado no edifício situado na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, freguesia de Leiria. 

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

efectuada em 2006/07/25, constante do respectivo processo (folha 10), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

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

Vereadora em 2006/06/09, o qual ordenou a realização da vistoria ao estabelecimento acima 

referido; 
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2.º notificar o proprietário do espaço em causa, nos termos do conteúdo do auto de vistoria 

n.º 174/2006, devendo dar-se conhecimento do mesmo ao interessado, e de acordo com o 

previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, na alínea c) do n.º 5 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e 

no Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de noventa dias proceder à 

execução das obras de adaptação necessárias à correcção das deficiências apontadas no 

referido auto de vistoria, devendo previamente à realização das mesmas ser apresentado 

projecto de alterações de acordo com o existente, a fim de se avaliar a possibilidade de 

licenciamento dos trabalhos efectuados sem licença. (As obras em causa deverão ser 

executadas no prazo acima referido e após a emissão do respectivo alvará de construção);  

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

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

tomada, dado que as instalações, tal como se encontram, poderão pôr em causa as 

condições de salubridade e segurança do próprio estabelecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.4. Processo de vistoria n. º 15/06 – Serviço Municipal de Protecção Civil (“Bar 
Fish”) 
DLB N.º 1364/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, referente ao pedido 

de vistoria ao estabelecimento de bebidas com sala de dança (“Bar Fish”) integrado no 

edifício situado na Rua Machado Santos, da referida freguesia. 

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

efectuada em 2006/07/18, constante do respectivo processo (folha 11), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

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

Vereadora em 2006/06/09, o qual ordenou a realização da vistoria ao estabelecimento acima 

referido; 

2.º notificar o proprietário e o arrendatário do espaço em causa, nos termos do conteúdo do 

auto de vistoria n.º 169/2006, devendo dar-se conhecimento do mesmo aos interessados, e 

de acordo com o previsto no Regulamento de Arrendamento Urbano, nos n.ºs 2 e 3 do artigo 

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

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

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

Administrativo, para no prazo de noventa dias procederem à execução das obras de 

adaptação necessárias à correcção das deficiências apontadas no referido auto de vistoria, 

devendo previamente à realização das mesmas ser apresentado projecto de alterações de 

acordo com o existente, a fim de se avaliar a possibilidade de licenciamento dos trabalhos 

efectuados sem licença. (As obras em causa deverão ser executadas no prazo acima 

referido e após a emissão do respectivo alvará de construção);  

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

103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a decisão 
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tomada, dado que as instalações, tal como se encontram, poderão pôr em causa as 

condições de salubridade e segurança do próprio estabelecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.5. Processo de vistoria n. º 16/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil (“Discoteca 
Sushi”) 
DLB N.º 1365/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, referente ao pedido 

de vistoria ao estabelecimento de bebidas com sala de dança (“Discoteca Sushi”), situado 

em Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros. 

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

efectuada em 2006/07/25, constante do respectivo processo (folha 10), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

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

Vereadora em 2006/06/09, o qual ordenou a realização da vistoria ao estabelecimento acima 

referido; 

2.º notificar o proprietário do espaço em causa, nos termos do conteúdo do auto de vistoria 

n.º 175/2006, devendo dar-se conhecimento do mesmo ao interessado, e de acordo com o 

previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, na alínea c) do n.º 5 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e 

no Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de noventa dias proceder à 

execução das obras de adaptação necessárias à correcção das deficiências apontadas no 

referido auto de vistoria, devendo previamente à realização das mesmas ser apresentado 

projecto de alterações de acordo com o existente, a fim de se avaliar a possibilidade de 

licenciamento dos trabalhos efectuados sem licença. (As obras em causa deverão ser 

executadas no prazo acima referido e após a emissão do respectivo alvará de construção);  

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

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

tomada, dado que as instalações, tal como se encontram, poderão pôr em causa as 

condições de salubridade e segurança do próprio estabelecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.6. Processo de vistoria n. º 17/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil (“Discoteca 
Alibi”) 
DLB N.º 1366/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, referente ao pedido 

de vistoria ao estabelecimento de bebidas com sala de dança (“Discoteca Alibi”) integrado 

no edifício situado no Centro Comercial Maringá, freguesia de Leiria. 

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

efectuada em 2006/07/18, constante do respectivo processo (folha 12), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pela Senhora 
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Vereadora em 2006/06/09, o qual ordenou a realização da vistoria ao estabelecimento acima 

referido; 

2.º notificar o proprietário do espaço em causa, nos termos do conteúdo do auto de vistoria 

n.º 167/2006, devendo dar-se conhecimento do mesmo ao interessado, e de acordo com o 

previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, na alínea c) do n.º 5 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e 

no Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de noventa dias proceder à 

execução das obras de adaptação necessárias à correcção das deficiências apontadas no 

referido auto de vistoria, devendo previamente à realização das mesmas ser apresentado 

projecto de alterações de acordo com o existente, a fim de se avaliar a possibilidade de 

licenciamento dos trabalhos efectuados sem licença. (As obras em causa deverão ser 

executadas no prazo acima referido e após a emissão do respectivo alvará de construção);  

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

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

tomada, dado que as instalações, tal como se encontram, poderão pôr em causa as 

condições de salubridade e segurança do próprio estabelecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento de combustíveis n.º 
21/05 – Maria Luísa Cruz Alves Ruivo (e Outra) 
DLB N.º 1367/06 | Na sequência da deliberação tomada em reunião de Câmara de 

2006/09/28, relativamente à aprovação do projecto para instalação de um posto de 

abastecimento de combustíveis na Estrada Nacional n.º 356 – KM 5,625, na localidade de 

Maceirinha, freguesia de Maceira, em que é requerente a Senhora MARIA LUÍSA CRUZ 

ALVES RUIVO (E OUTRA), residente na Rua dos Fundadores, n.º 12, na localidade de 

Picassinos, freguesia de Marinha Grande, verificou-se a existência de um lapso na indicação 

do prazo definido nos pontos 1.1 e 2 (trinta dias), pelo que se propõe a rectificação à 

deliberação então aprovada em minuta, passando os referidos pontos a ter a seguinte 

redacção: 

«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»; 

«2.º após a entrega dos elementos mencionados, executar a instalação dentro do 

prazo que vier a ser concedido no alvará a emitir nos termos 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, para a 

realização das obras em sede do processo n.º 993/05, devendo a construção obedecer ao 

projecto aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor». 

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

com o aditamento proposto à deliberação tomada na reunião de 2006/09/28 no âmbito do 

processo de licenciamento de combustíveis n.º 21/05. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.4. Análise do processo de informação prévia n. º  22/06 - Liga Social e Cultural 
Campos do Lis 
DLB N.º 1368/06 | De LIGA SOCIAL E CULTURAL CAMPOS DO LIS, com sede na Rua 

Professor José Pires da Fonseca, n.º 5, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um 

edifício destinado a centro de dia e serviço de apoio domiciliário em Sombreira, na 

localidade de Gândara dos Olivais da referida freguesia, 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 2006/10/19, 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 pedido de informação prévia referente à operação urbanística acima referida, pelo 

período de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º do referido diploma legal, 

condicionado ao seguinte: 

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

Urbanas, no que se refere à abertura de vãos do lado Norte junto à propriedade confinante, 

não podendo os mesmos efectuar-se a distância inferior a 3,00 m do limite do terreno; 

2.º cumprir com o indicado nos pareceres da Autoridade de Saúde, cuja cópia deverá ser 

remetida à requerente (folha 59), e Centro Distrital de Segurança Social de Leiria; 

3.º aquando do pedido de licenciamento do projecto de arranjos exteriores, cumprir com o 

disposto no capítulo IV do Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente às 

necessidades de estacionamento no interior da parcela; 

4.º proceder ao licenciamento da totalidade das construções existentes na propriedade, caso 

as mesmas não se encontrem devidamente licenciadas; 

5.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor; 

6.º o pedido de licenciamento a apresentar carecerá de parecer da ANA - Aeroportos e 

Navegação Aérea. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 

Civil (folhas 58, 60). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento  
1.5.1. Processo de loteamento n.º 42/77 – Isilda da Conceição Pinto 
DLB N.º 1369/06 | De ISILDA DA CONCEIÇÃO PINTO, acompanhado de um requerimento 

de Francisco José Pinto de Sousa residente na Rua Bartolomeu Dias, lote 36, 2.º direito, na 

Quinta da Alçada, freguesia de Marrazes a solicitar a junção do projecto da pavimentação e 

respectivo orçamento referente ao loteamento situado em Covão do Boi, freguesia de 

Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos de 17/10/2006, constante do respectivo processo (folha 123), 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto das obras de urbanização, condicionado à 

apresentação de uma garantia bancária a favor da Câmara Municipal no valor de €1.120,50, 

na qual deve constar a seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cessará em caso 

algum sem autorização expressa da Câmara Municipal“, tendo o prazo de 4 meses para a 

sua execução. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.2. Processo de loteamento n.º 4/99 – Maria Fernanda Portela Costa Sousa Dinis 
DLB N.º 1370/06 | De MARIA FERNANDA PORTELA DA COSTA E SOUSA DINIS, com 

residência nos Marrazes, em Leiria referente ao loteamento situado em Barros, freguesia de 

Marrazes. 

O loteamento foi aprovado por deliberação de Câmara n.º 1778/04 datada de 13 de 

Dezembro de 2004.  

Os projectos das infra-estruturas tiveram pareceres favoráveis e a rectificação ao 

projecto de loteamento dá cumprimento ao condicionalismo da aprovação, prevendo terciário 

não só no lote 11, como no lote 12. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos de 19/10/2006, constante do respectivo processo (folhas 442 e 

443), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento e os projectos de infra-

estruturas, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar as seguintes garantias bancárias, nas quais deve constar a seguinte cláusula: 

“A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal e ou EDP” 

a) a favor da EDP no valor de €133.025,49 destinados às infra-estruturas da 

rede eléctrica; 

b) a favor da Câmara Municipal no valor de €92.473,00 destinados à execução 

das redes de água no exterior e interior do loteamento e rede de esgotos domésticos e 

pluviais no interior do loteamento; 

c) a favor da Câmara Municipal no valor de €80.010,98 destinados à execução 

dos arranjos exteriores; 

d) a favor da Câmara Municipal no valor de €57.911,50 destinados à execução 

da rede de esgotos pluviais no exterior do loteamento; 

e) a favor da Câmara Municipal no valor de €277.478,50 destinados à execução 

da rede viária no interior do loteamento; 

f) a favor da Câmara Municipal no valor de €46.443,50 destinados à execução 

da rede viária no exterior do loteamento; 

2.º efectuar o pagamento na tesouraria dos SMAS, da comparticipação para reforço da rede 

de água a montante do loteamento no valor de €68.155,00 (acrescido de IVA); 

3.º dar cumprimento à deliberação de Câmara n.º 1778/04 datada de 13 de Dezembro de 

2004 e às condições estabelecidas nos pareceres emitidos pelas várias entidades e serviços 
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da Câmara Municipal de Leiria para a realização das obras de urbanização, tendo para a 

sua execução o prazo de um ano. 

 
1.6. Análise do processo de informação prévia de loteamento n.º 42/06 – MULTI 21 – 
Sociedade Imobiliária, S.A. 
DLB N.º 1371/06 | De MULTI 21 - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A., com sede na Rua Dr. 

António Loureiro Borges, n.º 4, r/c – Arquiparque, em Miraflores, acompanhado de um 

requerimento a solicitar informação da viabilidade de loteamento num terreno situado em 

Maligueira e Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

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

em 2006/10/09, com o seguinte teor: 

«Trata-se de um pedido de informação quanto à possibilidade de lotear a 

propriedade cartografada no PDM como unidade industrial existente. 

Dado que esta unidade industrial – Proalimentar - se encontra desactivada, é 

admitida a mudança de uso, de acordo com o n.º 5 do artigo 50.º do Regulamento do PDM, 

com a alteração constante na Declaração n.º 180/2001, publicada na II Série, em 

05/06/2001, devendo os parâmetros a aplicar serem ponderados entre a baixa e a média 

densidade correspondente à envolvente. 

Da análise do processo, verifica-se o seguinte: 

1) divergência da área registada na Conservatória do Registo Predial e da área do 

terreno indicada no estudo do loteamento; 

2) a área de construção ultrapassa o índice ponderado da envolvente, que sugerimos 

não exceda 0,85, devendo contudo ser tido em consideração os restantes parâmetros 

urbanísticos; 

3) as áreas de cedência propostas para espaços verdes públicos e equipamentos 

apresentam valores substancialmente inferiores aos estabelecidos na subalínea b3) da 

alínea b) do n.º 4 e alínea b) do n.º 5 do artigo 82.º do Regulamento do PDM, embora na 

memória descritiva seja proposto o pagamento de compensação em numerário ou espécie; 

4) considera-se que o traçado viário deverá ser optimizado e integrado com a 

envolvente, nomeadamente com a Travessa da Liberdade e Rua Álvaro Pires de Miranda, 

relativamente à qual se considera dever reduzir as ligações. Recomenda-se também a 

anulação da passagem viária sob a construção programada no lote 9 e no arruamento entre 

os lotes 10 e 12, deve ser considerado um espaço de inversão de marcha; 

5) Verifica-se que o desenvolvimento das fachadas dos edifícios propostas para os 

lotes 6 a 9, voltadas a poente, dão sobre o espaço dos lotes contíguos, o que deve ser 

reformulado, tendo em vista o cumprimento do artigo 1360.º do Código Civil; 

6) deve ser verificado o cumprimento da legislação em vigor aplicável, nomeadamente 

os artigos 59.º, 60.º e 62.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

Face ao exposto, emite-se parecer desfavorável.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos em 2006/10/09, constante do respectivo processo (folhas 44 e 

45) deliberou por unanimidade informar a requerente de que não é viável a solução 

apresentada, notificando o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 
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Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a 

proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou informar que a respectiva solução poderá ser viável, caso o estudo 

a apresentar seja elaborado de acordo com a legislação em vigor, ficando condicionado aos 

pareceres da EDP – Distribuição, PT – Comunicações, Serviços Municipalizados de águas e 

Saneamento de Leiria (SMAS) e Força Aérea Portuguesa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

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

 
Processo n. º T – 84/2006 - Remodelação do edifício n.º 4 da Câmara Municipal de 
Leiria, em S. Romão, Pousos - Leiria. Aprovação de minuta de contrato. 
DLB N.º 1372/06 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre o 

Município de Leiria e a Empresa JCE – Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, 

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. 

 

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. Pagamentos 
DLB N.º 1373/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 12 a 25 de Outubro de 2006 correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 7197, 7212, 7277, 7304 a 7318, 7334 a 7356, 7360, 7361, 7363 

a 7367, 7396, 7398, 7410, 7430, 7431, 7433 a 7435, 7446, 7562, 7563, 7566 a 7569, 7571, 

7573, 7574, 7578 a 7581, 7584 a 7586, 7590, 7593, 7607, 7609 a 7616, 7621 a 7623, 7625 

a 7627, 7629 a 7631, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs : 626 a 629, 661, 673 a 

681, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 4130, 4132 a 4134, 4136, 4137, 4143, 

4156 a 4159, 5352, 5500, 5501, 6205, 6432, 6434, 6447, 6465, 6466, 6470, 6476, 6477, 

6479, 6480, 6485, 6487, 6489 a 6492, 6494 a 6496, 6499, 6501, 6503 a 6509, 6512, 6514 a 

6516, 6522, 6523, 6584, 6664, 6957, 6564, 6938, 7013, 7105, 7141, 7159, 7161, 7167, 

7169, 7170, 7179, 7182 a 7193, 7199 a 7204, 7207, 7208, 7210, 7211, 7213 a 7217, 7240, 

7245 a 7249, 7257 a 7259, 7265, 7269, 7273, 7278 a 7303, 7319 a 7321, 7323 a 7333, 7357 

a 7359, 7362, 7368 a 7387, 7389, 7390, 7392 a 7395, 7397, 7399 a 7401, 7403 a 7411, 

7413 a 7416, 7418, 7419, 7425 a 7428, 7440, 7444, 7449, 7453, 7461, 7465, 7467, 7470, 

7479, 7481, 7723, no valor total de € 2.104.698,67. 
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3.2. XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1374/06 | Presente a XV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 15.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 13.ª Alteração ao Plano de Actividades e 12.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 Dra. 

Lucinda Caleira eleitos pelo Partido Socialista, ratificar o despacho da Senhora Presidente 

de 16 de Outubro que autoriza XV Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2006, com inscrições/reforços no montante de € 514.500,00 e 

diminuições/anulações no montante de € 285.000,00 e a XV Alteração ao Orçamento para o 

presente ano de 2006, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de € 

480.900,00 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. 

 
3.3. Doação de máquina fotográfica 
DLB N.º 1375/06 | Presente uma declaração de doação de Pedro Gustavo Baptista da 

Rocha Arede, remetida pelo Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel (ENT 

2006/25165, de 13 de Outubro), na qual declara doar ao Município de Leiria, para instalação 

na Escola 1º CEB de Serra de Porto de Urso, freguesia de Monte Real, uma máquina 

fotográfica Olympus FE-115 Digital Camera, com bolsa e cartão de memória, no valor de € 

166,60. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo estipulado na 

alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade aceitar a 

doação do referido equipamento, para instalação na Escola 1º CEB de Serra de Porto de 

Urso, freguesia de Monte Real. 

 
3.4. Oferta de um aparelho de DVD pela RAFATEAM, LDA 
DLB N.º 1376/06 | Presente a factura registada com o n.º 3946/06, da RAFATEAM – 

Divulgação e Venda de Livros, Lda., referente ao fornecimento de colecções de obras para a 

Sala de Leitura Infanto-Juvenil da Biblioteca Municipal e na qual é incluída a oferta de um 

aparelho de DVD. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo estipulado na 

alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aceitar a oferta do referido equipamento ao qual atribui o valor de €39,90, 

referente ao seu valor de mercado. 

 
3.5. Cedência gratuita de três prédios urbanos, sitos na Rua dos Romeiros, freguesia 
de Leiria, para integrar o domínio público municipal 
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DLB N.º 1377/06 | Presente a comunicação, registada com o n.º ENT. 03/10406, 

proveniente do Centro Social Paroquial Paulo VI, NIPC 500835187, com sede na Sé, Largo 

do Cónego da Maia, Leiria, na qual dão conhecimento de que a Assembleia Geral daquela 

associação deliberou autorizar a cedência ao Município de Leiria, para integrar o domínio 

público municipal, dos prédios urbanos sitos no Bairro dos Romeiros, freguesia de Leiria e 

inscritos na respectiva matriz sob os artigos 2984, 2985 e 2986, de que é proprietária.  

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo estipulado na 

alínea h) do n.º 1 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, deliberou por unanimidade aceitar a cedência 

gratuita daqueles prédios, com vista à sua demolição para melhoria da circulação viária na 

Rua dos Romeiros e integrar, assim, o domínio público municipal. 

 Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar a competente 

escritura. 

 
3.6. Extinção do direito de superfície cedido ao Centro Cultural e Recreativo das 
Almuinhas 
DLB N.º 1378/06 | Em 22/07/1991 foi cedido, por escritura pública, o direito de superfície a 

favor do Centro Cultural e Recreativo das Almuinhas, de uma parcela de terreno com a área 

de 2750 m2, sita em Almuinhas, freguesia de Marrazes. A referida parcela de terreno 

destinava-se à construção da sede social e outras instalações desportivas daquela 

Associação, construções essas que deveriam estar concluídas no prazo de dez anos.  

Verificando-se que tal condição não foi cumprida e que aquela parcela de terreno 

permanece sem qualquer construção, a Câmara deliberou por unanimidade o seguinte: 

1. que a escritura n.º 69/91, celebrada na Secretaria do Câmara Municipal de Leiria em 

22/07/1991, lavrada a fls. 21v a 23v, do Liv. n.º 112, seja resolvida ou revogada, com 

a consequente reversão para o Município de Leiria do direito de superfície pela 

mesma cedido ao Centro Cultural e Recreativo das Almuinhas, sem lugar a qualquer 

indemnização, em virtude da superficiária não ter cumprido as condições fixadas 

naquele contrato, nomeadamente quanto à construção das obras aí referidas; 

2. conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar a competente escritura; 

3. dar conhecimento ao Centro Cultural e Desportivo de Almuinhas desta deliberação. 

 
3.7. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1379/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 25 de Outubro de 

2006, apresentando um Total de Disponibilidades de € 6.011.900,10 sendo de Operações 

Orçamentais € 5.303.260,97 e de Operações de Tesouraria € 708.639,13. 

  A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto quatro 
  D e p a r t a m e n t o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ó m i c o ,  E s p a ç o s  V e r d e s  

e  A m b i e n t e
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4.1. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n. º 
196-A/01, de 10 de Março: Patrícia Raquel da Fonseca Crispiano e Isabel Maria 
Carreira Fonseca Crispiano 
DLB N.º 1380/06 | Presente o ofício n. º 2368, de 2006/09/01, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (Ent. 21841, de 2006/09/04), acompanhado de um pedido 

apresentado por Patrícia Raquel da Fonseca Crispiano e Isabel Maria Carreira Fonseca 

Crispiano, solicitando parecer para a criação de uma empresa no ramo de actividade de 

Instituto de Beleza, a situar na rua da Figueira da Foz, Edifício D. Dinis, Marrazes. 

A Câmara apreciou o assunto e, com base na informação prestada pela Freguesia 

de Marrazes, constante no ofício n.º 906, de 2006/09/22, anexo ao respectivo processo, 

deliberou por unanimidade ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º da 

Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emitir parecer favorável à criação da empresa 

pretendida, a qual deverá possuir instalações adequadas e licenciadas para a sua 

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n. º 
196-A/01, de 10 de Março: Carlos Alberto Pedrosa Duarte, João Gaspar Pereira 
Parente, Acácio Gaspar de Oliveira 
DLB N.º 1381/06 | Presente o ofício n. º 863, de 2006/03/15, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (Ent. 7355, de 2006/03/21), acompanhado de um pedido apresentado 

por Carlos Alberto Pedrosa Duarte, João Gaspar Pereira Parente, Acácio Gaspar de 

Oliveira, solicitando parecer para a criação de uma empresa no ramo de actividade de 

Fabricação de Estruturas de Construções Metálicas, a localizar na Rua do Sítio do Marco n.º 

645, Casal da Ladeira, Santa Eufémia, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e, com base na informação prestada pela Freguesia 

de Santa Eufémia, constante no ofício n.º 6286/06, de 2006/10/02, anexo ao respectivo 

processo, deliberou por unanimidade ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 

24.º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emitir parecer favorável à criação da empresa 

pretendida, a qual deverá possuir instalações adequadas e licenciadas para a sua 

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.3. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n. º 
196-A/01, de 10 de Março: Maria Luísa de Sousa Santos Campos 
DLB N.º 1382/06 | Presente o ofício n.º 2007, de 2006/07/20, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (Ent. 18807, de 2006/07/25), acompanhado de um pedido 

apresentado por Maria Luísa de Sousa Santos Campos, solicitando parecer para a criação 

de uma empresa no ramo de actividade de Confecção e Comercialização de Artigos de 

Vestuário, a localizar na Rua Wenceslau de Morais, n. º 13, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e, com base na informação prestada pela Freguesia 

de Leiria, constante no ofício n.º 1049, de 2006/09/18, anexo ao respectivo processo, 

deliberou por unanimidade ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º da 
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Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emitir parecer favorável à criação da empresa 

pretendida, a qual deverá possuir instalações adequadas e licenciadas para a sua 

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.24825/06) 
DLB N.º 1383/06 | Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO, representada por Maria Inês Pereira 

Maurício, a solicitar autorização para a actuação de concertos musicais nos festejos da 

recepção ao Caloiro/2006, a realizar em Porto Moniz – Leiria, nos dias 15 a 22 de Outubro 

do corrente ano, no horário compreendido entre as 22:00 horas e as 06:00 horas, da qual 

consta o despacho da Senhora Presidente 2006/10/12 a deferir o pedido. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho de 

2006/10/12 da Senhora Presidente a deferir o pedido, autorizando que o horário de 

funcionamento seja fixado entre as 05h30m – 06h00m, no sábado e domingo e entre as 

04h30m – 05h00m horas durante os restantes dias da semana. Caso a avaliação das cinco 

primeiras noites, feita pela recolha diária das queixas apresentadas ao Município de Leiria e 

à PSP, seja considerada positiva, prevê-se a possibilidade de estender o horário de Sábado 

e Domingo até às 06h00m – 07h00m, mediante emissão de licença especial de ruído para o 

efeito.  
 
4.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.25284/06) 
DLB N.º 1384/06 | Presente o requerimento de JOSÉ MANUEL DOMINGUES GONÇALVES 

ROLO, residente em Rua da Junqueira n.º 322, freguesia de Carreira, a solicitar licença 

especial de ruído, para o dia 21 de Outubro do corrente ano, para actuação de música ao 

vivo, a realizar em café restaurante sito na morada acima mencionada, no horário 

compreendido entre as 18h00m do dia 21 e as 02h00m do dia seguinte, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2006/10/17, a deferir o pedido.  

 Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho de 

2006/10/17 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença especial 

de ruído para o efeito. 

 
4.6. Licença especial de ruído (Ent.25513/06) 
DLB N.º 1385/06 | Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ORTIGOSA, com sede na Rua Joaquim de Sousa, n.º 

1150, freguesia de Ortigosa, a solicitar licença especial de ruído, para o dia 11 e 12 de 

Novembro do corrente ano, para actuação de música ao vivo, a realizar nas instalações 

desactivadas da fábrica de “ Rações Morgado” na IC2 junto ao Retail Park, na freguesia de 

Boa Vista, no horário compreendido entre as 22h00m do dia 21 de Novembro até às 06h00m 

do dia seguinte. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido, 

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
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4.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent.23803/06) 
DLB N.º 1386/06 | Presente o requerimento de MARIA DA GRAÇA SOARES FRAZÃO 

SALGUEIRO, proprietária do “Café/ Bar Alfa”, residente em Rua do Casal n.º 10-A,  A-do-

Barbas, freguesia de Maceira, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento até 

às 04:00horas da manhã do dia 4 de Outubro do corrente ano, referente  ao  

estabelecimento  acima mencionado, para comemorar a abertura do mesmo, do qual consta 

o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2006/09/09, a indeferir o pedido. 

 Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho de 

2006/09/09 da Senhora Presidente a indeferir o pedido, em virtude do estabelecimento não 

possuir a licença de utilização específica, nem horário de funcionamento, conforme o 

estipulado no n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 

em vigor neste Município. 

 
4.8. Mercado Levante de Leiria. Anulação de documentos de receita (Ent.21272/06) 
DLB N.º 1387/06 | Presente a carta de MIGUEL AMORIM FERNANDES, residente na Rua 

do Património n.º 8, Leiria, a solicitar a correcção dos documentos de receita do mês de Abril 

do corrente ano, referente ao pagamento do direito à ocupação dos lugares n.ºs 18 e 25 do 

Mercado de Levante de Leiria e do Mercado da Praia do Pedrógão, respectivamente, por ter 

havido lapso aquando da passagem das guias de pagamento, em nome de Miguel Amorim 

Fernandes Mafra (seu filho), por os nomes serem extremamente parecidos. 

Feitas buscas verificou-se que aquele pagamento já foi efectuado pelas guias de 

receita n.ºs 9918 e 9921 do corrente ano, pelo que se propõe a anulação das guias de 

recebimento n.ºs 11168 e 11145, de 2006. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade anular os documentos 

de receita n.ºs 11168 e 11145, de 2006/04/10, em nome de Miguel Amorim Fernandes, uma 

vez que foi feito o pagamento através dos documentos de receita n.ºs 9918 e 9921. 

 
4.9. Ex-Mercado Santana – Lojas n.os 0.15 e 0.16. Cessação de contratos (Ent.14071/06) 
DLB N.º 1388/06 | Em análise à carta de 2006/05/12, da Firma Sofal II – Comércio de 

Artigos Decorativos, Lda., referindo que, na qualidade de locatária das lojas 0.15 e 0.16 do 

Mercado de Santana, em Leiria e, face à dificuldade em encontrar um projecto viável e 

rentável para exploração das mesmas, coloca-as à disposição desta Autarquia. 

Mais refere que, em relação à loja 0.15, que havia sido arrendada à Firma Tromba 

Rija – Actividades Hoteleiras, Lda., e cuja utilização pela Sofal II foi autorizada por esta 

Câmara Municipal, conforme deliberação n.º 1817/02, de 7 de Outubro, irá ser entregue 

declaração da Firma Tromba Rija a prescindir da referida loja e a entregá-la à Câmara. Esta 

declaração tem a data de 29 de Maio de 2006 e encontra-se anexa ao processo. 

Feita uma análise deste assunto, constata-se que em reunião de Câmara de 11 de 

Outubro de 2004, a Sofal II foi autorizada a usufruir do princípio da alteração de uso das 

citadas lojas, condicionando a autorização à definição concreta da actividade a instalar, à 

apresentação do projecto de alterações e à sua posterior aprovação. 
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Seguidamente, em reunião de 27 de Outubro de 2004, a Câmara deliberou 

suspender o pagamento das rendas das referidas lojas até à conclusão do estudo que foi 

exigido à Sofal II. Este estudo nunca foi apresentado. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade cessar, por mútuo 

acordo, os contratos de arrendamento comercial das lojas 0.15 e 0.16, sitas no Mercado 

Santana, desta cidade, celebrados entre esta Autarquia em 30 de Agosto de 2002, com a 

Firma Tromba Rija – Actividades Hoteleiras, Lda. e, em 20 de Maio de 2002, com a Firma 

Sofal II – Comércio de Artigos Decorativos, Lda. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.10. Apoio à "Barraca". Rectificação 
DLB N.º 1389/06 | Presente a proposta de rectificação do texto constante da deliberação n.º 

1006/06, de 27 de Julho de 2006, na qual a Câmara deliberou por unanimidade concordar 

com o apoio financeiro atribuído ao Centro Social Paroquial Paulo VI – A Barraca. 

Assim, onde se lê: 

«Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, um pedido formulado pelas organizadoras da “Barraca”, no sentido de apoiar o 

funcionamento da mesma, durante o período em que decorreu a Feira de Maio de 2006. 

A Câmara analisou o assunto e, 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, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Centro Social Paroquial Paulo VI – A Barraca, 

um apoio financeiro no valor de €7.000 (sete mil euros) + Iva.» 

Deverá ler-se: 
«Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, um pedido formulado pelas organizadoras da “Barraca”, no sentido de apoiar o 

funcionamento da mesma, durante o período em que decorreu a Feira de Maio de 2006. 

A Câmara analisou o assunto e, 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, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Centro Social Paroquial Paulo VI – A Barraca, 

um apoio financeiro no valor de €7.000 (sete mil euros).» 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a rectificação acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l   

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Educativa Municipal 
5.1.1. Acordo de colaboração. Programa Serviço de Refeições 1.º CEB – Guimarota 
DLB N.º 1390/06 | Presente pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vitor 

Lourenço, a minuta de Acordo de Colaboração relativamente ao Programa Serviço de 

Refeições na Escola do 1.º CEB de Guimarota. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
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Considerando o “Programa Serviço de Refeições - 1.º CEB” existente no concelho 

desde o ano lectivo 2001/2002, aprovado por deliberação camarária de 24 de Outubro de 

2001, que tem possibilitado o acesso às refeições a milhares de alunos, a custo igual ao 

praticado nos refeitórios escolares dos restantes níveis de ensino; 

Considerando o acordo relativo a refeições escolares para alunos do 1.º ciclo, 

assinado entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em 25 de Abril de 2005; 

Considerando o despacho n.º 22251/2005 (2.ª serie) de 25 de Outubro, conjugado 

com o despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 27 de Julho de 2006 e 

Despacho n.º 12591/2006 (2.ª série), de 16 de Junho; 

Considerando o envolvimento da Juventude Desportiva do Lis no “programa de 

generalização do ensino do inglês nos 3.º e 4.º anos e de outras actividades de 

enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico”, em várias comunidades educativas 

do concelho, nomeadamente nas escolas do 1.º CEB do Agrupamento de Escolas D. Dinis; 

Atendendo, ainda, à experiência enriquecedora, em matéria de educação, do 

trabalho realizado com os parceiros locais, entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, a Juventude Desportiva do Lis, com sede em Centro Desportivo Juve Lis- 

Rua da Cooperativa S. Romão, 2410-256 Leiria, Freguesia de Leiria, contribuinte fiscal n.º 

501 665 072, representado pelo seu Presidente, José Manuel Varela Costa, e o 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, com sede em Porto Moniz, 2400-448 Leiria, Freguesia de 

Leiria, contribuinte fiscal n.º 600 075 400, representado pela sua Presidente, Graça Maria 

Pereira Sampaio Fernandes, e a Associação de Pais e Amigos da Escola da Guimarota, 

com sede Rua da Escola - Guimarota, 2410-071 Leiria, Freguesia de Leiria, contribuinte 

fiscal n.º 506 085 767, representado pela sua Presidente, Ana Cristina Lopes Paulino de 

Figueiredo é celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

1.ª 
A Juventude Desportiva do Lis compromete-se a assegurar o serviço de refeições aos 

alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Guimarota, num total aproximado de 100 

alunos, no ano lectivo 2006/2007. 

2.ª 
As refeições são servidas no horário 12h00m - 13h30m, nas instalações da Juventude 

Desportiva do Lis (confecção no local), cumprem requisitos de qualidade, cujo equipamento 

e meios usados no fornecimento são adequados. 

3.ª 
A Juventude Desportiva do Lis enviará, mensalmente, os mapas com indicação do número 

das refeições servidas, alunos beneficiários, alunos apoiados pela acção social escolar e 

número de dias lectivos. 

4.ª 
Ao Município de Leiria compete: 

a) proceder ao respectivo apetrechamento, se necessário; 
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b) assegurar o acompanhamento do fornecimento das refeições, funcionamento do 

serviço e cumprimento das normas aplicáveis, através dos meios que considere adequados; 

c) transferir para a Juventude Desportiva do Lis, a título de comparticipação ou apoio 

as verbas do Programa, após recepção dos mapas referidos na cláusula 3.ª de acordo com 

o serviço assegurado e o comunicado inicialmente, aquando da aprovação do mesmo. 

5.ª 
O Agrupamento de Escolas D. Dinis, através da sua direcção executiva, compromete-se a 

colaborar com as entidades parceiras na criação de condições para o bom funcionamento do 

programa. 

6.ª 
A Associação de Pais e Amigos da Escola da Guimarota assume o papel de interlocutor com 

os encarregados de educação e oferece, caso seja necessário, uma componente de apoio à 

família, em articulação com a Juventude Desportiva do Lis. 

7.ª 
O presente acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano (11 de Setembro) e será 

válido até ao final das actividades lectivas, podendo ser revisto por consenso entre as 

partes. 

8.ª 
O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma das 

partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

9.ª 
O presente acordo de colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria,......de Outubro de 2006. 

A Presidente da Câmara 

O Presidente da Juventude Desportiva do Lis 

A Presidente do C. E. do Agrupamento 

A Presidente da Associação de Pais». 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, em conformidade com as disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º, ambos 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e do artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade 

aprovar o acordo de colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida na gestão do Programa de 

Serviço de Refeições 1.º CEB. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.2. Junta de Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba 
DLB N.º 1391/06 | Presente o ofício n.º 190/06 da Freguesia de Santa Eufémia, de 

2006/09/19, com a ENT. 23784, solicitando apoio para o serviço de vigilância prestado na 

Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, dando continuidade ao programa de apoio em anos 

lectivos anteriores (atendendo aos problemas existentes naquela comunidade). 

CMLeiria/ Acta n.º 24, de 2006.10.26 
 
 



1466 (34) 
 

Considerando que a Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol possui uma grande 

diversidade cultural, com alunos que apresentam alguns comportamentos de risco; 

Considerando que a Freguesia de Santa Eufémia, enquanto entidade parceira nas 

causas da Educação, tem colaborado na resolução de problemas daquela comunidade 

educativa; 

Considerando que tem sido prática da CML apoiar nas despesas relativamente à 

criação de condições para o sucesso dos alunos. 

Propõe-se a transferência de verba para a Freguesia de Santa Eufémia, no 

montante de € 736,00, objecto da proposta de cabimento n.º 5180/06, de 19 de Outubro. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea d) 

do n.º 1 do artigo 13.º e alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade concordar 

com a proposta apresentada e transferir a verba de € 736,00 (setecentos e trinta e seis 

euros) para a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, para fazer face aos encargos com o 

serviço de vigilância na Escola EB1 de Quintas do Sirol. 

 
5.1.3. Freguesia da Boa Vista. Transferência de verba 
DLB N.º 1392/06 | Presente o ofício n.º 491/06 da Freguesia da Boa Vista (anexado com 

documentos de despesas efectuadas), de 2006/07/31, com a ENT. 19760, solicitando a 

verba de € 2.000,00 referente ao apoio, prestado no Jardim-de-Infância de Boa Vista, que 

decorre da mudança de instalações, por motivo de obras de ampliação/beneficiação (de 

Março a Julho de 2006, inclusive). Tal verba foi objecto da proposta de cabimento n.º 

5181/06, de 19 de Outubro. 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou 
por unanimidade concordar com o pagamento e transferir a verba no valor de €2.000,00 

(dois mil euros) para a Freguesia da Boa Vista, a fim de esta fazer face aos encargos do 

acompanhante das crianças do Jardim-de-Infância de Boa Vista entre os meses de Março a 

Julho de 2006, inclusive. 

 
5.1.4. Fundação Lar de Santa Margarida do Arrabal. Apoio 
DLB N.º 1393/06 | Presente a ENT. 14996/2006 referente a um pedido de apoio para a 

edição de 250 livros dos trabalhos elaborados pela crianças da Fundação Lar de Santa 

Margarida do Arrabal. 

 Considerando a relevância do referido material em termos pedagógicos, propõe-se a 

aquisição de 25 exemplares do livro, no valor de €200,00 (duzentos euros), para distribuição 

às Bibliotecas (municipal e escolar) e Centro de Recursos. Tal verba foi objecto da proposta 

de cabimento n.º 5183/06, de 19 de Outubro. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea d) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea I) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 –A/2002, de 
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11 de Janeiro, deliberou por unanimidade apoiar a Fundação Lar de Santa Margarida do 

Arrabal, adquirindo para o efeito 25 exemplares do livro, no montante de €200,00 (duzentos 

euros). 
 
5.1.5. Instituto Politécnico de Leiria/Escola Superior de Educação de Leiria – 
Congresso de Turismo Cultural, Territórios e Identidades. Apoio 
DLB N.º 1394/06 | Presente a ENT. 18286/2006 referente ao Congresso de Turismo 

Cultural, Territórios e Identidades. 

Considerando a realização do Congresso de Turismo Cultural, Território e 

Identidades, promovido pela Escola Superior de Educação de Leiria - IPL, nos dias 29 e 30 

de Setembro de 2006, na Escola Superior de Educação de Leiria;  

Considerando o contributo em termos de promoção do concelho de Leiria, uma vez 

que estarão representadas várias entidades ligadas a esta temática; 

Propõe-se a atribuição de apoio, no valor de €500,00 (quinhentos euros), de acordo 

com a proposta de cabimento n.º 5851/06, de 19 de Outubro. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea d) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea I) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 –A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade concordar com o apoio a conceder à ESEL – 

Escola Superior de Educação, no valor de €500,00 (quinhentos euros), para comparticipação 

nas despesas, nomeadamente com os conferencistas e comunicantes no Congresso de 

Turismo Cultural, Territórios e Identidades.  
 

5.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Social  
5.2.1. Apoio à Conferência de S. Vicente Paulo de Monte Redondo para obras de 
reparação de habitação de António João Soares. 
DLB N.º 1395/06 | Presente carta datada de Outubro de 2002 (Ent. 28780/02) da 

Conferência de S. Vicente Paulo de Monte Redondo, na qual solicita à Câmara Municipal 

apoio económico para obras na habitação de António João Soares, com residência na Rua 

de Nossa Senhora da Conceição, n.º 15, em Fonte Cova, bem como carta da Junta de 

Freguesia de Monte Redondo (Ent. 11102/06) emitindo parecer favorável, e tendo em conta 

a informação da Acção Social e Família que a seguir se transcreve (Inf. 15/06): 

«Para a reapreciação do pedido de apoio económico para melhoria de habitação 

apresentado em tempo, por António João Soares, foram consultadas a Junta de Freguesia e 

a Segurança Social, que também conhece a situação e que confirmam a necessidade do 

referido apoio.  

A família, composta apenas pelo casal, sobrevive com o provento da pensão que 

cada um recebe, no valor mensal de €223,24, num total de €446,48.  

Com a degradação progressiva da saúde, que os obriga a despesas permanentes 

com medicamentos, a sua situação económica continua sem lhes permitir fazer face ao valor 

das despesas necessárias à realização das obras de conservação do telhado de que a casa 

carece e que, volvido este tempo, está ainda mais degradado. 

Assim, parece-nos pertinente e justificável a atribuição do apoio solicitado.» 
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A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea h) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à Conferência de S. Vicente Paulo de Monte 

Redondo um apoio financeiro no valor de €5.000,00 (cinco mil euros). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

11/080701 (2006-I-66), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5200/06, de 20 de 

Outubro. 

 

5.2.2. Apoio para Centro Social Baptista de Leiria. Programa "MOBILIDADE E VIDA" 

DLB N.º 1396/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora da Acção Social e Família, Dra. 

Neusa Magalhães, uma proposta que a seguir se transcreve: 

«Pelas Entfe. 6414/2006 e 26085/2006 vem o Centro Social Baptista e o Centro de 

Saúde Dr. Gorjão Henriques de Leiria, respectivamente, solicitar a continuidade da 

comparticipação financeira da Câmara Municipal para o Projecto “Mobilidade e Vida”, 

dirigido aos idosos e/ou cidadãos em situação de dependência, inscritos no Centro de Saúde 

e residentes na freguesia de Leiria, desenvolvido através duma parceira entre a Câmara 

Municipal, o Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques, o Centro Social Baptista de Leiria, a 

Junta de Freguesia de Leiria, e outras Instituições Privadas de Solidariedade Social da 

freguesia de Leiria. 

O Projecto “Mobilidade e Vida” decorre da união de esforços e de recursos das 

entidades atrás referenciadas com uma candidatura ao Programa de Apoio Integrado a 

Idosos, promovida pelo Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques e que decorrem durante os 

anos de 2003 e 2004. Tendo sido identificada a necessidade de qualificação das respostas 

dadas pelos Centros de Dia, Centros de Convívio e apoio Domiciliário pelo Conselho Local 

de Acção Social de Leiria, no seu plano de desenvolvimento aprovado em Novembro de 

2004, e pelos resultados alcançados pelas actividades realizadas com os idosos, as 

entidades intervenientes no Projecto, entenderam dar-lhes sequência até aprovação da 

segunda candidatura, entregue em 2005.  

Encontrando-se ainda a aguardar aprovação têm sido desenvolvidos vários 

esforços, pelas entidades intervenientes, no sentido de não haver grandes interrupções nas 

actividades do Projecto “Mobilidade e Vida”, nomeadamente pelo Centro Social Baptista, que 

desenvolvem um elevado esforço financeiro na criação de um Centro de Dia dotado de 

modernas condições para as necessidades de melhoria da qualidade de vida dos idosos, 

pelo Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques, que tem vindo insistentemente, junto dos seus 

órgãos hierárquicos do Ministério da Saúde, a solicitar a integração de pessoal técnico com 

especialização na área de fisioterapia, pela Junta de Freguesia de Leiria, cedendo meios de 

transporte, gratuitamente, para deslocações de idosos, que por si sós não reúnem meios 

económicos para o fazerem, e, pela Câmara Municipal através de comparticipação 

financeira do Projecto. 

Tendo em conta os compromissos assumidos pelos serviços locais e regionais do 

Ministério de Saúde, através do ofício com registo de Ent. 24073/2006 no sentido de assumir 

as suas responsabilidades quanto à integração de uma fisioterapeuta, a partir de Janeiro de 
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2007, e os resultados das actividades que vêm sendo desenvolvidas com os idosos, no 

âmbito do Projecto “Mobilidade e Vida”, propõe-se que a Câmara Municipal atribua uma 

comparticipação financeira, ao Centro Social Baptista, no valor de €3.564 (três mil, 

quinhentos e sessenta e quatro euros), possibilitando dessa forma a continuidade do 

Projecto, no período que decorre entre os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 

2006.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em conta o interesse municipal na 

melhoria e qualidade de vida dos idosos do concelho, nomeadamente no que se refere à 

qualificação dos serviços prestados nas valências de Apoio Domiciliário, deliberou por 
unanimidade atribuir, no uso da competência prevista na alínea b) do n.º 4 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, um 

apoio no valor de €3.564 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro euros) ao Centro Social 

Baptista de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

11/040701 (2006-A-52), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5201/06, de 20 de 

Outubro. 
 

5.2.3. Programa "Em Busca do Tesouro das Famílias". Proposta de Celebração de 
Acordo de Parceria 
DLB N.º 1397/06 | Retirado 

 
 

Ponto seis 
 D epar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
6.1.1. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. 
Setembro 2006 
DLB N.º 1398/06 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, 

durante o mês de Setembro de 2006, que totalizam o valor de €1.760,70, as quais foram 

objecto da proposta de cabimento n.º 5146/06, de 17 de Outubro. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.760,70 referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Setembro de 2006. 

 
6.1.2. Subsídios aos Ranchos Folclóricos. Protocolo - 2.ª Prestação 
DLB N.º 1399/06 | Analisados os Relatórios de Actividades dos Ranchos Folclóricos, 

referentes ao ano de 2005 e tendo em conta o Protocolo estabelecido entre a Associação 

Folclórica da Região de Leiria e a Câmara Municipal, propõe-se a atribuição do subsídio 

correspondente à 2.ª Prestação de 2006 aos Ranchos abaixo discriminados. 
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 O cálculo dos coeficientes (cujo limite é o 500) baseia-se em critérios pré-

estabelecidos de organização de festival anual, participação no desfile etnográfico e 

desenvolvimento de actividades comunitárias, como formação, exposições, actividades com 

escolas e actuações, utilizando para o efeito a verba prevista no Plano de 2006 na rubrica 

12/040701 A 238 (Apoio a funcionamento e actividades – Ranchos Folclóricos). Proposta de 

cabimento n.º 5176, de 18 de Outubro de 2006. 

 GRUPOS 
 FREGUESIA COEFICIENTE 

2ª 
PRESTAÇÃO 

2004 
(€36.000) 

1 Rancho Folclórico “Rosinhas de Santa Isabel” Amor 280 956.36 

2 Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 500 1707.78 

3 Rancho Folclórico” Rosas da Primavera” - Vale do 
Horto 

Azoia 500 1707.78 

4 Rancho Folclórico “Grupo Alegre Unido” Bajouca 380 1297.91 

5 Rancho Folclórico da Barreira Barreira 440 1502.84 

6 Rancho Folclórico “As Tecedeiras” 
 

Bidoeira de 
Cima 

440 1502.84 

7 Rancho Típico da Boa Vista Boa Vista 320 1092.98 

8 Rancho Folclórico dos Soutos Caranguejeira 500 1707.78 

9 Rancho Folclórico do Vale da Rosa Caranguejeira 280 956.36 

10 Rancho Folclórico “Rosas do Lis” Carreira 280 956.36 

11 Rancho Folclórico “Flores do Verde Pinho” Coimbrão 440 1502.84 

12 Rancho Folclórico “As Papoilas” da Igreja Velha Colmeias 220 751.42 

13 Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão Cortes 280 956.36 

14 Rancho Folclórico da Região de Leiria Leiria 500 1707.78 

15 Rancho Folclórico “ As Pinhoeiras”- A- do- Barbas Maceira 440 1502.84 

16 Rancho Folclórico “da Costa” Maceira 440 1502.84 

17 Rancho Folclórico da Maceira Maceira 340 1161.29 

18 Rancho Folclórico ”Roda Viva” – Telheiro Maceira 380 1297.91 

19 Rancho Folclórico Típico Pinheirense – Pinheiros Marrazes 220 751.42 

20 Rancho Folclórico “Os Malmequeres” – Mata dos 
Milagres 

Milagres 380 1297.91 

21 Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata dos Milagres Milagres 380 1297.91 

22 Rancho Folclórico “Flores do Campo” – Casal da 
Quinta 

Milagres 380 1297.91 

23 Rancho Folclórico “Rosas da Alegria” – Sismaria Monte Redondo 280 956.36 

24 Rancho Folclórico ”Flores da Primavera” Ortigosa 180 614.85 

25 Rancho Folclórico dos Parceiros Parceiros 440 1502.84 

26 Rancho Folclórico de S. Guilherme - Magueigia Santa Catarina 
da Serra 

440 1502.84 

27 Rancho Folclórico “Juventude Amiga dos Conqueiros” Souto da 
Carpalhosa 

380 1297.91 

28 Rancho Folclórico ”Estrelas das Várzeas” Souto da 
Carpalhosa 

280 956.36 

29 Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da 
Carpalhosa 

Souto da 
Carpalhosa 

220 751.42 

 Total   € 36.000,00 

A Câmara analisou a informação sobre a atribuição da 2.ª prestação do subsídio 

relativo ao ano de 2005 aos Ranchos Folclóricos do Concelho de Leiria e, tendo em conta a 

apreciação feita à actividade desenvolvida pelos Ranchos ao longo do ano, o Protocolo 

estabelecido entre a Câmara Municipal e a Associação Folclórica da Região de Leiria, e 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, 

com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade atribuir os subsídios correspondentes, conforme lista constante da mesma 

informação, no total de €36.000,00, autorizando o seu pagamento. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Subsídios às Filarmónicas do Concelho de Leiria. Protocolo - 2.ª Prestação 
DLB N.º 1400/06 | Analisados os Relatórios de Actividades de 2005 das Filarmónicas do 

Concelho, bem como das respectivas Escolas de Música, propõe-se a atribuição da verba 

respeitante à 2.ª prestação do subsídio, tendo em conta os critérios estabelecidos pelo 

Protocolo que existe entre a Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria e a Câmara 

Municipal, de acordo com a lista abaixo indicada e, utilizando para o efeito a verba prevista 

no Plano de 2006 na rubrica 12/040701 A 233 (Apoio a funcionamento e actividades – 

Filarmónicas). Proposta de cabimento n.º 5161, de 18 de Outubro de 2006. 
 
 

Filarmónicas 
 

 
 

Freguesia 

 
Subsídio 

fixo (escola)
1/3 de 30% 
de € 55.000 
em partes 

iguais 
(a) 

 
Nº de 

Alunos 
por 

escola 
 
 

 
Subsídio 
por nº de 
alunos 

2/3 de 30% 
de € 55.000 
(€11.000) 

(b) 

 
 

TOTAL A 
ATRIBUIR 

 
(a)+(b) 

Sociedade Artística “20 de Julho”- 
Santa Margarida do Arrabal 

 
Arrabal 

 
€500,00 

 
71 

 
1.198,00 

 
1.698,00 

Sociedade Filarmónica 
“Senhor dos Aflitos” Soutocico Arrabal €500,00 40 675,00 1.175,00 

Associação Filarmónica 
Bidoeirense 

Bidoeira de 
Cima 

 
€500,00 

 
26 

 
438,00 

 
  938,00 

Sociedade Filarmónica de São 
Cristóvão 

Caranguejeira  
€500,00 

 
25 

 
423,00 

 
  923,00 

Sociedade Artística e Musical 
Cortesense 

Cortes 
 

€500,00 48 810,00 1.310,00 

Sociedade Filarmónica Maceirense Maceira  
€500,00 

 
40 

 
675,00 

 
1.175,00 

Filarmónica de S. Tiago de 
Marrazes 

Marrazes  
€500,00 

 
90 

 
1.518,00 

 
2.018,00 

Sociedade Filarmónica Nossa 
Senhora da Piedade 

Monte 
Redondo 

 
€500,00 

 
33 

 
557,00 

 
1.057,00 

Sociedade Artística Musical dos 
Pousos 

Pousos  
€500,00 

 
168 

 
2.834,00 

 
3.334,00 

Filarmónica do Sagrado Coração 
de Jesus e Maria – Chãs  

Regueira de 
Pontes 

 
€500,00 

 
26 

 
438,00 

 
  938,00 

Sociedade Artística Musical da 
Bajouca 

Bajouca  
€500,00 

 
85 

 
1.434,00 

 
1.934,00 

 
TOTAIS  €5.500,00 652 €11.000,00 €16.500,00 

A Câmara analisou a proposta de atribuição dos subsídios relativos às Filarmónicas 

do Concelho de Leiria e, tendo em conta a apreciação feita à actividade desenvolvida pelas 

mesmas ao longo do ano de 2005, o número de alunos por Escola e o Protocolo 

estabelecido com a Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, e 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, com a 

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade atribuir os subsídios correspondentes, conforme lista acima referida, no total 

de €16.500,00, autorizando o seu pagamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.1.4. Subsídios aos Grupos Corais do Concelho de Leiria. Protocolo - 2.ª Prestação 
DLB N.º 1401/06 | Tendo em conta os critérios de atribuição de subsídios estabelecidos no 

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos Corais do Concelho, e 

atendendo aos Relatórios de Actividades relativos a 2005 apresentados pelos mesmos 

propõe-se, de acordo com as regras previamente estabelecidas, que seja atribuída a 2.ª 

prestação do subsídio a atribuir anualmente aos Grupos Corais do Concelho de Leiria, de 

acordo com o mapa a seguir indicado e utilizando para o efeito a verba prevista no Plano de 

2006 na rubrica 12/040701 A 234 (Apoio a funcionamento e actividades – Grupos Corais). 

Proposta de cabimento n.º 5162, de 18 de Outubro de 2006. 
 

GRUPO CORAL 
 

FREGUESIA 
TOTAL A ATRIBUIR A CADA GRUPO 

CORAL 
(60% DE €15.000,00) 

Grupo Coral Anima Coralis Maceira 771,00 € 
Grupo Coral Coralis Leiria 1.029,00 € 
Grupo C. As. Casa do Povo de S. 
Catarina da Serra 

Santa Catarina da Serra 1.029,00 € 

Grupo C. do Pessoal do Hospital de 
Santo André 

Leiria 771,00 € 

Grupo C. da SAMP Pousos 771,00 € 
Grupo C. das Obras S. da C. M. de 
Leiria 

Leiria 771,00 € 

Grupo Coral do Arrabal Arrabal 1.029,00 € 
Grupo C. do Ateneu Desportivo de 
Leiria 

Leiria 771,00 € 

Grupo Cantábilis da C. G. D Leiria 1.287,00 € 
Grupo C. Regional Verde Pyno Marrazes 771,00 € 
TOTAL  9.000,00 € 

A Câmara apreciou a informação sobre a atribuição da 2.ª prestação do montante 

fixo a atribuir aos Grupos Corais do Concelho de Leiria e, considerando o Protocolo 

estabelecido, e 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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir os subsídios correspondentes, conforme lista 

acima referida e autorizar o seu pagamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.5. Subsídio ao Grupo Corális. Aniversário 
DLB N.º 1402/06 | Presente a carta do Grupo Corális com a ENT.24080/2006 em que é 

solicitado apoio financeiro para a realização do seu aniversário que consistirá num concerto 

no próximo dia 8 de Dezembro, em que serão convidados a actuar com o Corális o Coral da 

SAMP e o Coral Polifónico de Ponte de Sôr.  

Atendendo ao valor de iniciativas deste tipo para a divulgação do Concelho e 

reconhecendo a importância do Grupo Corális enquanto agente cultural local, propõe-se que 

seja atribuído ao mesmo, um apoio no valor de €850,00, utilizando para isso a verba prevista 

no Plano para 2006, na Rubrica 12/040701-0202-A-234 (Apoios a organismos promotores 

de cultura – Grupos Corais), objecto da proposta de cabimento n.º 5166/06, de 18 de 

Outubro. 
 A Câmara analisou o assunto e concordando com os motivos apresentados na 

informação prestada pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, e 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, com a 
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redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade atribuir ao Grupo Corális a verba de €850,00, para apoio à realização das 

despesas efectuadas com o concerto do seu aniversário, no próximo dia 8 de Dezembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.6. Apoio ao Rancho Folclórico do Grupo Alegre e Unido. Aquisição de DVD 
DLB N.º 1403/06 | Presente a carta do Rancho Folclórico do Grupo Alegre e Unido, da 

Bajouca com a ENT.15931/2006 em que é solicitada a aquisição de alguns exemplares do 

DVD lançado recentemente, como forma de apoio ao grupo. 

Os Ranchos Folclóricos continuam a ser os maiores promotores da música 

tradicional portuguesa, bem como da preservação e divulgação dos usos e costumes de 

uma Região e de um País. 

Considerando que os repertórios de música popular devem ser conhecidos por todos 

os que não têm oportunidade de assistir às actuações dos grupos, pensamos que a melhor 

forma de apoiar a iniciativa é a entrega de alguns exemplares do DVD referido para futuras 

ofertas por parte da Câmara Municipal. 

Nesse sentido, propõe-se a atribuição de um apoio ao Rancho Folclórico do Grupo 

Alegre e Unido, da Bajouca, para suportar as despesas de gravação do DVD, no valor de 

€1.000,00 (€20,00 – preço unitário), utilizando para o efeito a rubrica prevista no Plano para 

2006 12/040701 A 243 - “Outros Apoios", objecto da proposta de cabimento n.º 5175/06, de 

18 de Outubro. 

A Câmara analisou a informação prestada pela Divisão da Cultura e, tendo em conta 

que os Ranchos Folclóricos continuam a ser os maiores promotores da música tradicional 

portuguesa, bem como da preservação e divulgação dos usos e costumes de uma Região e 

de um País, e 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, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade atribuir ao Rancho Folclórico do Grupo Alegre e Unido, da 

Bajouca um apoio no valor de €1.000,00, para suporte das despesas de gravação do seu 

DVD, devendo ser entregues à Câmara Municipal 50 exemplares do mesmo.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.7. Subsídio à Filarmónica Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo. 
Transportes 
DLB N.º 1404/06 | Presente a carta da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade – Monte 

Redondo com a ENT.19513/2006 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de 

viagem ao Funchal (Madeira) num programa de intercâmbio com a Filarmónica Municipal do 

Machico, que também se deslocou a Leiria, tendo actuado em Monte Redondo e na Praia do 

Pedrógão, em Agosto passado.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância desta deslocação 

para a divulgação do Concelho, bem como a mais-valia que estes intercâmbios representam 

para as instituições em causa, propõe-se que seja atribuído à Filarmónica Nossa Senhora da 

Piedade, um subsídio no valor de €3.000,00 (um terço do montante pago pela viagem de 

avião), utilizando para o efeito a rubrica prevista no Plano para 2006 12/040701 2006A233 
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(Apoio a funcionamento e actividades - Filarmónicas), objecto da proposta de cabimento n.º 

5174/06, de 18 de Outubro. 

A Câmara analisou o assunto, e reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 

importância desta deslocação para a divulgação do Concelho, e 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, na redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à Filarmónica 

Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo, um apoio no valor de €3.000,00 (um terço 

do montante pago pela viagem de avião), para ajudar a custear as despesas do transporte 

efectuado a Machico no mês de Agosto. 

 

6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
VII Jornadas da Juventude de Leiria. Apoios 

DLB N.º 1405/06 | No âmbito da iniciativa “VII Jornadas da Juventude de Leiria”, algumas 

entidades públicas e privadas manifestaram interesse em associar-se à iniciativa 

mencionada. Por conseguinte, são presentes os seguintes documentos: 

-  Entfe.1678/06, da “Escola Superior de Educação de Leiria”, associando-se à 

iniciativa garantindo a cedência do auditório e a disponibilização do técnico de audiovisuais 

para apoio à iniciativa. A “Escola Superior de Educação de Leiria” irá também assegurar a 

moderação da sessão temática 2; 

- Entfe.2331/06, da “Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria”, associando-

se à iniciativa garantindo a cedência do auditório 1. Irá também disponibilizar o técnico de 

audiovisuais para apoio à iniciativa, bem como assegurar a moderação da sessão temática 

3. 

- Entfe.2390/06, do “Jornal de Leiria”, associando-se à iniciativa garantindo duas 

inserções de publicidade e reportagem alargada sobre o evento; 

- Entfe. 6112/06, do Super Menu, Lda., manifestando o interesse em garantir a oferta 

de 1000 vales de sopa ou salada mista aos participantes, bem como o pagamento das 

despesas, no valor máximo de €1.570,00, relativas à produção de 1000 fitas e 1000 

esferográficas, para distribuição aos participantes das Jornadas; 

- Entfe.6256/06, da Rádio Central FM, associando-se à iniciativa garantindo a 

emissão diária de 12 spots, de 11 a 27 de Outubro. Durante os dias da iniciativa será, ainda, 

efectuada a divulgação diária nos blocos de informação regional e no decorrer dos 

programas; 

-  Entfe. 6273/06, da Pluricanal Leiria – Televisão Por Cabo, S.A., informando sobre a 

produção e divulgação de um spot televisivo, com a duração de 15 segundos, a difundir nos 

seus canais de produção própria, Canal 6 e PlurIndoor, de 20 a 30 de Outubro. 

Regista-se, ainda, a colaboração institucional prestada pelo Governo Civil do Distrito 

de Leiria, Diocese de Leiria-Fátima, Sub-Região de Saúde de Leiria, Hospital de Santo 

André, S.A., Fundação Escola Profissional de Leiria e Delegação Regional de Leiria do 

Instituto Português da Juventude. 

A Câmara tomou conhecimento dos apoios atribuídos no âmbito da iniciativa “VII 

Jornadas da Juventude de Leiria”. 
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Ponto sete 
 Gabinete  de  Apoio  aos  Vereadores  e le i tos  pe lo  Par t ido  Soc ia l is ta  

 

7.1. Proposta de apoio  
DLB N.º 1406/06 | Presente uma proposta dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, que é do seguinte teor: 

«No passado dia 15 ocorreu um incêndio no lugar de Confraria, freguesia de 

Colmeias, que destruiu um estabelecimento comercial e tornou inabitável a habitação 

situada no piso superior, pertença de Ermelinda da Conceição Sobreiro da Ponte, viúva, na 

qual vivia conjuntamente com 4 filhos. 

         Face às dificuldades financeiras resultantes da morte do patriarca da família, 

ocorrida há cerca de 7 anos, beneficiou nessa altura da ajuda da comunidade local, que lhe 

permitiu a abertura do referido estabelecimento com a actividade de mercearias, único 

sustento da referida família. 

           Com este incêndio, ficou afectada a sobrevivência daquele agregado familiar, o que 

desencadeou nova onda de solidariedade por parte da comunidade local. 

        Perante uma situação destas, entendemos que a Autarquia também deve colaborar, 

nomeadamente a dois níveis: 

a) urgente deferimento do processo nº 989/06, o qual tinha sido apresentado tendo em 

vista obras de beneficiação do estabelecimento de modo a cumprir as exigências para 

uma candidatura ao Procom, ou igual tratamento para novo processo de reconstrução, 

uma vez que se admite a necessidade de o fazer, face ao estado em que ficou o edifício,  

b) isenção de quaisquer taxas correlacionadas com o referido licenciamento, após 

informação adequada por parte da Divisão de Apoio Social. 

          É neste contexto que justificamos a presente proposta». 

A Senhora Presidente disse que o processo tinha sido entregue antes de ocorrer o 

incêndio e que este não era, de modo algum, modesto e quando aconteceu o incêndio quer 

o Senhor Eng.º Cunha Lopes quer a Presidente da Junta de Freguesia fizeram chegar 

informações que a família não tinha problemas financeiros.  

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

averiguar a situação, a fim de agilizar o processo, designadamente solicitando informação à 

Divisão da Acção Social e Família, visto que os elementos disponibilizados pelas várias 

partes não coincidem. 

 

7.2. Proposta para o mercado grossista 
DLB N.º 1407/06 | Presente uma proposta dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, que é do seguinte teor: 

«O Mercado do Falcão vem funcionando em terrenos que não são pertença da 

Autarquia, e talvez por essa razão, tem funcionado em condições que tem suscitado 

reclamações dos seus utentes. 
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         Com a construção da A-17, pensamos ser chegada a altura de procurar uma 

alternativa que permita a construção de uma estrutura definitiva, com as condições 

necessárias a um bom e efectivo funcionamento. 

         As taxas que são cobradas pela Câmara Municipal aos grossistas que utilizam o 

actual mercado do Falcão, têm relevância, permitindo que o investimento a efectuar em nova 

estrutura, tenha rápido retorno. 

         Mesmo o esforço financeiro decorrente da aquisição de terrenos, possivelmente a 

norte da actual localização e próximo de uma das saídas da A-17, pode ser transferido para 

a iniciativa privada, através da sua inserção no caderno de encargos para a instalação da 

nova superfície comercial em Leiria, funcionando também como contrapartida. 

        Posto isto, consideramos estar no tempo certo a tomada de uma decisão camarária, 

tendo em vista a construção a curto prazo de um novo mercado grossista, que satisfaça 

todos os seus utilizadores, e fundamentalmente se assuma como mais valia da região de 

Leiria, ficando justificada a presente proposta». 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães disse que tinham sido feitos alguns 

investimentos designadamente nos sanitários e na secretaria. A permanência do mercado 

naqueles terrenos nunca foi posta em causa. 

Em tempos foi realizado um projecto que permitia a cobertura de um quarto do mercado, que 

não se encontrou. Entretanto, foram desenvolvidos contactos com a ANA – Aeroportos para 

ver a influência do aeródromo no projecto, em cuja sequência, se enviou um pedido de 

viabilidade, com planta anexa de implantação da cobertura desejada. A resposta favorável a 

este pedido data de 3 de Outubro de 2006. Neste momento, informou ainda que se estava a 

analisar a possibilidade de fazer a cobertura naquele local. 

A Senhora Presidente respondeu que a hipótese apresentada deveria ser pensada. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto oito 
 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  

 
8.1. Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS 
DLB N.º 1408/06 | A Senhora Presidente, ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe que a Câmara nomeie o seguinte 

Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria: 

⎯ Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Dr.ª; 

⎯ Fernando Brites Carvalho, Eng.º; 

⎯ Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Eng.ª. 

A Câmara analisou o assunto, procedeu à votação por voto secreto, e deliberou 
por unanimidade nomear o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria, composto pelos seguintes membros: 

⎯ Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

⎯ Eng.º Fernando Brites Carvalho e 
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⎯ Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos. 

 Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira 

e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram a seguinte declaração 

de voto: «É um voto de confiança que damos aos eleitos para cumprirem o plano 

nomeadamente ao nível do saneamento». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
8.2. Pedido de apoio apresentado pela Direcção da “Juventude Desportiva do Lis – 
JUVE” 
DLB N.º 1409/06 | Retirado 

 
8.3. Designação do representante da Câmara Municipal de Leiria na Comissão Arbitral 
Municipal 
DLB N.º 1410/06 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente a proposta que abaixo 

se transcreve: 

«NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA NA COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL (CAM) 

A Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, aprovou o Novo Regime do Arrendamento 

Urbano (NRAU), reformando profundamente esta área do ordenamento jurídico. O NRAU 

contém o quadro essencial do Regime do Arrendamento Urbano, remetendo-se para 

legislação complementar o tratamento de aspectos que não integraram o diploma principal. 

Entre esses diplomas complementares encontra-se o Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de 

Agosto, que regula as comissões arbitrais municipais, previstas no artigo 49.º do NRAU. 

O legislador pretende, com este diploma, que as comissões arbitrais municipais 

(CAM) desempenhem um papel de relevo na aplicação do NRAU, sobretudo no que 

concerne ao regime transitório destinado aos contratos de arrendamento mais antigos. 

A relação arrendatícia, sobretudo nos contratos que vigoram há mais tempo, é fonte 

frequente de conflito entre as partes, sendo desejável a criação de meios de resolução 

desses conflitos alternativos aos tribunais. Assim, as CAM terão competência para dirimir 

alguns tipos de conflitos, nomeadamente os relativos a obras e à efectiva utilização do 

locado.  

As CAM desempenham também funções essenciais na determinação do nível de 

conservação do locado para efeito de actualização da renda. Cabe à CAM de cada 

município receber os pedidos de determinação, encaminhá-los para os técnicos que 

efectuarão as vistorias necessárias e comunicar os resultados aos interessados. 

As CAM coordenam todo o processo de determinação do coeficiente de 

conservação, o qual tem reflexos no valor da renda a pagar. As CAM desempenham ainda 

funções relevantes em matéria de recolha e encaminhamento de informação, de forma a 

permitir a monitorização da aplicação prática do NRAU. 

No artigo 4.º do presente diploma é definida que a CAM de cada município seja 

constituída por: 

a) um representante da câmara municipal, que preside; 

b) um representante do serviço de finanças; 

c) um representante dos senhorios, nomeado pelas associações de senhorios; 
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d) um representante dos arrendatários habitacionais, nomeado pelas associações de 

arrendatários; 

e) um representante dos arrendatários não habitacionais, podendo este ser nomeado 

por associações representativas de interesses económicos; 

f) um representante da Ordem dos Engenheiros; 

g) um representante da Ordem dos Arquitectos; 

h) um representante da Ordem dos Advogados; 

i) nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e nos municípios com mais de 100 000 

habitantes, podem ser cooptados pela comissão um a três cidadãos com especial 

qualificação nos domínios da habitação ou da reabilitação urbana. 

Considerando as funções que o Decreto-Lei em análise atribui ao presidente da 

CAM, assim como a especificidade dos temas ligados à disciplina da construção, proponho 

como representante da Câmara Municipal de Leiria e presidente da CAM o Director do 

Departamento de Obras Municipais, Eng.º Carlos Alberto Dias Marques.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação supra, no 

uso da competência prevista no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de 

Agosto, deliberou por unanimidade nomear, para representante da Câmara Municipal de 

Leiria na CAM, o Director do Departamento de Obras Municipais, Eng.º Carlos Alberto Dias 

Marques, que presidirá àquele órgão. 
 

 

 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  
Pedido de material de secretaria para as obras sociais do pessoal da Câmara 
Municipal 
DLB N.º 1411/06 | Presente o ofício com a referência 2-2006 das Obras Sociais do Pessoal 

da Câmara Municipal de Leiria (ENT 2006/25090) a solicitar diverso material em falta na 

secretaria e necessário para o seu bom funcionamento, conforme relação abaixo descrita. 

Lista de material  
Resmas de papel A4 20 Envelopes A4 1 caixa 
Pastas de arquivo c/ ferragem 40 Agrafes n.º 10  n.º 24 5 caixas de 

cada 
Esferográficas de cor azul, preta e 
vermelha  

1 caixa de 
cada 

Furador 1 

Canetas feltrode de cor azul, preta e 
vermelha 

1 caixa de 
cada 

Fita-cola 1 caixa 

Canetas correctoras 1 caixa Régua 5 
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Clip’s n.º 4 e n.º 10 5 caixas de 
cada 

Lápis n.º 2 1 caixa 

Envelopes com janela e sem janela 1 caixa de 
cada 

  

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 1, alínea o) 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar a entrega do material de secretaria 

necessário para o bom funcionamento das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal 

de Leiria, conforme relação anexa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Voto de pesar 
DLB N.º 1412/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar à funcionária Maria de Lurdes Garção Castelo, Chefe 

de Secção do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua mãe 

Maria José Marques Garção. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade manifestar um voto de 

profundo pesar à funcionária Maria de Lurdes Garção Castelo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
Parecer da Câmara Municipal de Leiria sobre o Processo de Requalificação da rede de 
urgência geral 
DLB N.º 1413/06 | A Câmara Municipal de Leiria, apreciado o “Relatório da Comissão 

Técnica de Apoio ao Processo de Requalificação da Rede de Urgência Geral”, deliberou 
por unanimidade o seguinte parecer, a ser enviado a Suas Excelências o Senhor Ministro 

da Saúde e a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Saúde: 

Considerando que: 

1. A área de influência do Hospital de Santo André abrange, em permanência, cerca 

de 360 mil habitantes (valores do Censos 2001); 

2. Às urgências do Hospital de Santo André acorrem normalmente doentes de todos os 

16 Concelhos do Distrito de Leiria e ainda do Concelho de Ourém (do Distrito de 

Santarém); 

3. O Hospital de Santo André atendeu, no ano de 2005, cerca de 141.500 urgências 

(88.900 urgências gerais, 40.500 urgências pediátricas, 3.100 urgências 

ginecológicas e 8.900 urgências obstétricas); 

4. A análise comparativa dos anos mais recentes e do primeiro semestre de 2006 

reflecte um aumento significativo do número de doentes assistidos nos atrás 

referidos serviços de urgência, crescimento que será aumentado com o plano de 

encerramento dos SAP’s dos Centros de Saúde da área de influência; 

5. A média anual de actividade cirúrgica de urgência está igualmente em crescimento 

(dos 2.649 actos realizados em 2004, passou-se para 2.840 em 2005 e para 1.520 

no primeiro semestre do ano corrente); 
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6. A Urgência do Hospital de Santo André disponibiliza presentemente 14 

serviços/valências; 

E considerando ainda que: 

A. Para além da população residente atrás referida é indispensável ter em 

conta a população flutuante que, sazonalmente, procura as estâncias 

balneares e termais do Distrito (especialmente nos Concelhos de Alcobaça, 

Nazaré, Marinha Grande e Leiria); 

B. O Hospital de Santo André é o hospital de referência na assistência aos 

peregrinos de Fátima; 

C. O afluxo de pessoas àquele Santuário é cada vez menos sazonal, cifrando-

se já em seis milhões de visitantes por ano; 

D. A área de influência do Hospital de Santo André é atravessada por 

importantes eixos rodoviários (A1, A8, A17 [proximamente], IC2 e IC8, entre 

outras), que geram um enorme volume de tráfego e constituem um elevado 

risco de sinistralidade; 

E. A área de influência do Hospital de Santo André distingue-se pela existência 

de inúmeras empresas que desenvolvem actividades industriais potenciais 

geradoras de acidentes de trabalho; 

F. Estas condicionantes não foram tidas em conta no estudo em apreciação 

quanto à definição do tipo de serviço de urgência a consagrar no Hospital de 

Santo André 

A Câmara Municipal de Leiria entende que estão reunidas todas as condições de 

base para que o Hospital de Santo André disponha de um ‘Serviço de Urgência Polivalente 

(SUP)’. 

Assim sendo, a Câmara Municipal de Leiria entende que o Ministério da Saúde deve 

adoptar o mesmo procedimento que consagrou quanto ao Hospital de Viseu (“A área 

geográfica, capacidade instalada, população abrangida e a casuística na urgência justificam 

SUP. Necessita de Plano de Desenvolvimento para verificação plena dos requisitos de SUP” 

– in “Relatório da Comissão Técnica de Apoio ao Processo de Requalificação da Rede de 

Urgência Geral”, página 24). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto quatro 
Processo n.º T – 205/99 - Beneficiação da Rua D. Carlos I. Sismaria – Marrazes. Estudo 
de revisão de preços para aprovação 

DLB N.º 1414/06 | Pela firma MCA - Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras 

Públicas, S.A e confirmado pelo Departamento de Obras Municipais foi presente, para 

aprovação, o estudo de revisão de preços definitiva respeitante ao auto de medição n.º 1 e 

estudo de revisão de preços provisória respeitante aos autos de medição n.os 2, 3, 4, 5 e 6 

da obra supra, no valor de €93.151,67 + IVA. 

Em 2002/04/02 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €340.561,15+IVA, 

conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 
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A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o estudo de 

revisão de preços definitiva apresentada, no valor de €11.857,35+IVA, e o estudo de revisão 

de preços provisória apresentada, no valor de €81.294,32+IVA, o que perfaz o total de 

€93.151,67+ IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
Licença especial de ruído (ENT. 26578/06) 
DLB N.º 1415/06 | Presente o requerimento da firma CONSTRUÇÕES DA PIMENTEIRA, 

com sede na Rua da Pimenteira, n. º 7, freguesia de Caranguejeira, a solicitar licença 

especial de ruído para execução de trabalhos na Rua das Olhalvas, freguesia de Pousos, 

referentes à remoção de uma cobertura no estabelecimento denominado “Intermarché”, com 

o alvará de licença de obras n.º 417/06, a executar desde as 20.00 horas até às 08.00 horas 

da manhã do dia seguinte, no período compreendido entre o dia 26 de Outubro e 10 de 

Novembro. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido 

mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito, com a condição de não 

serem excedidos os níveis razoáveis de ruído, sob pena de revogação imediata da licença. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
Valorlis 
DLB N.º 1416/06 | A Senhora Presidente informou que tinha havido reunião da 

Assembleia-Geral e a EGF, sócia maioritária, levou uma proposta de manutenção do aterro. 

Os Presidentes de Câmara que estavam lá foram solidários com a mesma na lógica da 

contenção de custos e por não terem condições para pagar o valor da tarifa. 

A Senhora Presidente votou contra e manifestou as suas preocupações. E 

informou ainda que haveria providências cautelares – que tinham por trás um acordo 

parassocial dificultador – e que, mantendo-se o aterro, iria haver uma ampliação que teria de 

obter o parecer da Câmara Municipal o qual, por uma questão de coerência, não seria 

positivo ou favorável. 

A Câmara analisou a decisão tomada na Assembleia-Geral da Valorlis e deliberou 
por unanimidade proceder à avaliação jurídica de todo o processo. 

A Câmara Municipal de Leiria considerou, no entanto, inqualificável a decisão 

tomada, em total desrespeito pelas posições assumidas pela Câmara e Assembleia 

Municipais de Leiria, pondo em causa os compromissos assumidos de boa-fé em sede de 

acordo parassocial assinado há dez anos. 
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Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e quarenta 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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