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Acta n.º 23/2006 
 

 

Aos doze 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, 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. 

Esteve ausente, por motivo de férias, a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos. 

 Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, Eng.º 

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

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

obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta 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 1482/03 – GEBI - Gestão de Empresas e Bens 

Imobiliários, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 39/04 – Amorim José Gaspar Alves 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 249/04 – LEIRILIS - Acessórios e Peças para 

Automóveis, Lda.  

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 772/04 – Manuel Jorge Caetano 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1234/04 – João Pereira Baltazar 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 77/05 – MY BREAD - Padaria e Pastelaria, Lda 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 268/05 – J.J.A.- Empreendimentos Imobiliários, Lda 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1075/05 – Rui Jorge Felizardo Carreira 
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1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1143/05 – CASAPE - Construções e 

Empreendimentos, S.A. 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 609/06 – Joaquim Pereira Brígido 

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

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

1.2. Análise do processo de pedido de informação prévia n.º 64/05 – Hélder Luciano Antunes 

Abreu 

1.3. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento de combustíveis n.º 1/04 –  

Carlos António Cordeiro Conceição 

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

Setembro 

1.5. Análise do processo de loteamento n.º 9/00 – Edifoz - Empreendimentos Imobiliários, S. 

A. 

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–97/2002: Ampliação do jardim de infância de Boa Vista. Informação de 

trabalhos a mais e a menos 

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

3.2. Pagamentos 

3.3. XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2006. Ratificação 

3.4. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro  
4.1. Fixação do valor base de limpeza, por m2, a cobrar pelo Município de Leiria nos casos 

em que a referida Autarquia se substitua aos particulares ou entidades faltosas, por 

incumprimento da notificação a determinar os trabalhos de gestão de combustível 

apropriados à situação concreta 
4.2. Protocolo a celebrar entre a Sociedade “Leiriapolis – Sociedade para o Desenvolvimento 

do Programa Polis em Leiria, S.A” e o Município de Leiria, visando a instituição da 

colaboração entre os dois outorgantes, com vista à instalação, funcionamento e gestão do 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Leiria (CMIA) 

Ponto cinco 
Voto de pesar  

Ponto seis 
6.1. 13éme Dictée Juniors Internationale de Saint-Maur-des-Fossés  

6.2. 14éme Salon des Artisans d’Art 

Ponto sete 
Declaração do interesse público da Rua do Lagar para efeitos de utilização de solos da 

Reserva Agrícola Nacional 
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Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
8.1.1. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent.21424/06) 

8.1.2. Suspensão da restrição do horário de funcionamento. Ratificação de despacho 

(Entf.18865/06) 

8.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.24090/06) 

8.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.24229/06) 

8.1.5. Mercado Falcão/têxteis. Anulação de documento de receita (Int.9921/06) 

8.1.6. Mercado do Levante de Leiria. Correcção de receita em função da rectificação da 

área do lugar n.º 73 (Ent.21884/06) 

8.1.7. Mercado Levante de Leiria. Extinção do direito à ocupação do lugar n.º 45 

(Int.10218/06) 

8.1.8. Mercado Levante de Leiria. Anulação de documento de receita (Int.10219) 

8.1.9. Pedido de parecer sobre as escalas dos turnos de serviço das farmácias para 2007 

Ratificação de despacho (Ent.22622/06) 

8.1.10. Mercado Levante do Pedrógão. Anulação de documento de receita (Int.10379/06) 

8.1.11. Mercado Levante de Leiria. Anulação de débitos 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Ambiente 
Proposta de encaminhamento para a «Macropeças, Lda», destino final adequado, dos 

veículos em fim de vida (incluindo industriais) na posse da autarquia 

Ponto nove 
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Transferência da 

verba do mês de Julho do ano lectivo de 2005/2006 e acertos de contas 

Ponto dez 
10.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
10.1.1. Cedência gratuita das instalações do Castelo. I Encontro de Enfermagem do Hospital 

de Santo André 

10.1.2. Cedência gratuita das instalações do Castelo. Associação Nacional de Bombeiros 

Profissionais 
10.1.3. Marionetas em Novembro 

10.1.4. Subsídio à Associação Folclórica da região de Leiria - Alta Estremadura 

10.1.5. Subsídio à Sociedade Filarmónica Maceirense. Transportes 

10.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
10.2.1. Alteração ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre o 

Município de Leiria e a União Desportiva da Serra 

10.2.2. Apoio para a comemoração do Dia do Coração. Freguesia de Santa Catarina da 

Serra 

10.2.3.Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e o 

Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 
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10.2.4. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e 

a “Cercilei - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria C.R.L.” 

10.2.5.Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e a 

Fundação António Silva Leal - Colégio D. Dinis - Internato Masculino de Leiria 

10.2.6. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e 

o Centro Social Paroquial Paulo VI - Lar de Santa Isabel 

10.2.7. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria e 

a “Oásis - Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” 

10.3. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
10.3.1. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 

Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1136 de Carvide (Ent 21471/06) 

10.3.2. P.A.A.J - Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 

Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1054 de Monte Redondo (Ent 21596/06) 

10.3.3. P.A.A.J. -  Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. A.M.J.A.L. 

– Associação Musical da Juventude Académica de Leiria (Ent 21754/06) 

10.3.4. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. Corpo 

Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria (Ent 21755/06) 

10.3.5. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 

Associação de Solidariedade de Leiria (Ents 21852/06 e 23792/06) 

10.3.6. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil – Apoio Pontual I. 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Leiria (Ent 21853/06) 

10.3.7. Recepção ao Caloiro 2006 – Pedido de apoio (Ent 24359/06) 

Ponto onze 
11.1. Apoio à Freguesia da Carreira para arruamentos no cemitério da Carreira 

11.2. Apoio à Freguesia de Amor para reparações no cemitério da Coucinheira 

11.3. Apoio à Junta de Freguesia de Monte Redondo para alargamento do Cemitério de 

Monte Redondo. Trabalhos de calçada e assentamento de lancil 

11.4. Apoio à AMITEI - Associação dos Amigos da Mata dos Marrazes 

11.5. Acção Social. Atribuição de apoios financeiros 

11.6. Protocolo com a Liberty Seguros. Rectificação 

11.7. Projecto Reciclagem AMI 

Ponto doze 
Protocolo de delegação de competências. EB1 de Outeiro da Fonte, freguesia de Carvide. 
Rectificação da deliberação n.º 0456/06 

Ponto treze 
Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS 
 

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

Ponto um 
Contrato de Comodato 
Ponto dois 
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Proposta de isenção de taxas para a colocação de lápides em todas as campas do talhão da 

Liga dos Combatentes no cemitério de Leiria 

Ponto três 
Acção Social. Programa “Em Busca do Tesouro das Famílias”. Apresentação do programa e 

proposta de celebração de acordo de parceria 

Ponto quatro 
Desfile do Caloiro 2006. Alterações ao trânsito  

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Lourenço de Oliveira Gonçalves (munícipe) 
 

O Senhor Lourenço Gonçalves começou a sua intervenção dizendo que era 

proprietário de um pavilhão nos Pousos que tinha sido embargado há dois anos. O 

desenhador fez o projecto do pavilhão e, no fim de estar aprovado, fez o destaque do 

terreno. Entretanto, esse terreno esteve à venda tendo ele, munícipe, manifestado interesse 

em adquiri-lo. Acabou por se realizar o negócio. Antes de fazer a escritura disse que queria 

conhecer o vizinho porque sabia que havia um caminho, tendo sido acordado verbalmente, 

aquando dessa apresentação, que cada um deles cederia 2 metros para o caminho.  

Quando construiu o muro, o vizinho enviou uma carta ao Município de Leiria e ao 

Presidente da Junta informando que eu não estava a respeitar os 5 metros do eixo da 

estrada. Os fiscais foram lá e embargaram a obra. Verificou-se também que entre o pavilhão 

e o muro faltavam 2 metros, de acordo com o projecto. O projecto teve, então, de ser 

alterado e o Município pediu novamente para rectificar a área do terreno e apresentar os 

projectos da especialidade. Este processo esteve com o Senhor Arq.º Vitor Oliveira e com o 

Senhor Eng.º Quintal. Foi elaborada uma planta que se entregou no Município de Leiria, 

tendo sido então informado que seria necessário obter um parecer jurídico. Passado algum 

tempo, veio falar com o Arq.º Vitor Oliveira e, mais tarde, marcou uma reunião com a 

Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves mas, até ao momento, ainda não obtivera 

qualquer resposta. 

A Senhora Presidente informou que esteve a ver o processo e reparou que este era 

muito complicado. Para além das complicações já referidas ainda existiam outras, 

nomeadamente, a falta de coincidência entre os metros do destaque e o constante do 

registo na Conservatória. 

Reforçou tratar-se realmente de um processo muito complicado, cuja análise tem 

vindo a fazer-se com grandes dificuldades e daí estar a demorar todo este tempo, uma vez 

que é preocupação dos serviços arranjar uma solução equilibrada que resolva o problema. 

Manifestou ser intenção da Câmara envidar todos os esforços para resolver este assunto 

rapidamente, na tentativa de arranjar uma solução equilibrada para ambas as partes, pelo 

que, em seu entender, talvez fosse possível dar uma resposta no prazo de um mês. 
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O Senhor Lourenço Gonçalves perguntou também por que razão ainda não 

recebera resposta da parte do Município de Leiria na sequência dos projectos que tinha 

apresentado há cerca de 4 meses para a Urbanização Quinta do Taborda (processos n.os 

622/06 e 623/06). 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

I ⎯ O Senhor Vereador Dr. Raul Castro sugeriu à Câmara que, junto dos seus congéneres 

da AMAE, fosse elaborada uma candidatura aos Jogos de Lusofonia que se realizarão em 

2009, uma vez que, em sua opinião, a região tem capacidade para “aguentar” com aquela 

estrutura de jogos.  

A Senhora Presidente disse que iria levar a sugestão à AMAE mas alertou para o 

facto de fazer sentido elaborar-se uma candidatura conjunta. 

II ⎯ O Senhor Vereador Dr. Raul Castro solicitou informações sobre a aquisição de 

mobiliário de rua no âmbito do Programa POLIS, uma vez que fora alertado para o facto de 

este equipamento estar a ser adquirido aos EUA, o que não se justifica, em seu entender, 

quando o mercado nacional está na situação que se sabe. 

A Senhora Presidente informou que não havia nenhuma empreitada de aquisição 

directa de mobiliário de rua aos EUA, motivo por que a aquisição desse tipo de mobiliário 

poderia estar incluída nas empreitadas. 

III ⎯ O Senhor Vereador Dr. Raul Castro manifestou ter conhecimento de uma carta da 

Remobil, na qual eram colocadas duas questões: uma tinha a ver com o compromisso 

assumido em 1990 pelo Município de Leiria com a Quinta dos Maristas e a outra estava 

relacionada com a recepção, mesmo que parcial, de algumas infra-estruturas. Questionou se 

seria possível obter informação sobre este assunto para a próxima reunião. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que essa carta tinha chegado 

e sido encaminhada para os serviços municipais competentes. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

I ⎯ O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou se havia alguma data prevista 

para a conclusão das obras no Teatro José Lúcio da Silva e propôs uma penalização para 

os responsáveis, a não ser que houvesse uma justificação plausível. Considerou que era 

inaceitável que após as duas prorrogações do prazo já autorizadas ( 45 + 80 dias ), e da 

visita realizada à obra em Agosto, em que a previsão de conclusão da obra que foi então 

dita era para esta semana, não exista uma informação concreta e credível em relação à 

finalização dos trabalhos. Realçou ainda que a firma adjudicatária só ganhou a obra, apesar 

de ter o 5º preço, em virtude de ter apresentado um prazo de execução dos trabalhos de 7 

meses, contra os 10 do concorrente que apresentou o melhor preço e os 12 que eram 

indicados como prazo base no concurso. A adjudicação foi efectuada em Abril de 2005 e os 

trabalhos só foram iniciados em Novembro, pelo que existiu um grande intervalo de tempo 

para terem estudado convenientemente o projecto e terem adquirido os materiais 

necessários a que não se tivessem verificado tantos atrasos na realização da obra. Uma 
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eventual nova prorrogação do prazo, suas razões e proposta de penalização deveriam ter 

sido apresentados antes de expirar o prazo que tinha sido concedido. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou não haver nada de novo e 

que só desde o dia 10 de Outubro é que a obra passou a estar fora de prazo. Nesta 

sequência, declarou que estava a ser elaborado um documento para ser enviado ao 

empreiteiro, a fim de que este fundamentasse as razões do atraso na conclusão das obras. 

Seria certo que o Município actuaria de acordo com o Regime das Empreitadas de Obras 

Públicas mas, alertou, teria que se verificar se havia ou não razões plausíveis para o atraso. 

Todas as semanas tinha havido reuniões e eram perceptíveis as evoluções na obra. Mais 

informou que a conclusão dos trabalhos se prevê para finais de Novembro. 

A Senhora Presidente disse não existirem dúvidas que havia razões objectivas 

para estes atrasos por parte do empreiteiro. Este equipamento, lembrou, fazia muita falta à 

cidade de Leiria, daí ter sido valorizado o factor prazo. Na realidade, eventos houveram que 

acabaram por não se realizar porque não havia o Teatro. Reiterou, por isso, que o Município 

de Leiria tem de actuar de acordo com a lei e depois competiria ao empreiteiro apresentar as 

suas justificações. 

II ⎯ O Senhor Vereador Eng. º Carlos Martins informou que, na sequência da última 

reunião, e face às informações anteriormente dadas pelo executivo de que não havia um 

prazo para a concessão da exploração / funcionamento, mas sim um espaço e de que o 

prazo resultaria do tempo que levasse à ocupação desse espaço, foi à Divisão do Ambiente 

e Serviços Urbanos (DASU) procurar esclarecer o processo, nomeadamente a eventual 

existência de um prazo para o funcionamento do aterro da Resilei assim como a 

identificação dos restantes aterros análogos existentes no País. Foi informado que não 

conheciam a existência de qualquer prazo mas que poderiam obter os dados que estavam a 

ser solicitados através de consulta ao Instituto de Resíduos. Foi solicitada à Chefe de 

Divisão a obtenção desses elementos, os quais me foram posteriormente enviados, tendo 

verificado com surpresa, que afinal a licença da Resilei tinha sido renovada já em 2006 e 

que agora tinham o prazo de funcionamento até 2011. 

Esta data foi confirmada pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 
 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães comunicou que, na sequência de um 

pedido da Câmara, fora feita uma vistoria no dia anterior à Resilei, tendo já pedido fotocópia 

do relatório para depois entregar. Mais informou que a Administração da Resilei tinha 

intenção de convidar a Câmara para fazer uma visita ao aterro. Disse que tentara realizar 

esta visita com a comissão de vistoria, mas as entidades que realizaram a vistoria 

entenderam que as situações não deveriam misturar-se. Sugeriu a possibilidade de se pedir 

ao Instituto dos Resíduos que indicasse um representante para acompanhar a visita que há-

de realizar-se. É que uma coisa era uma vistoria técnica, outra coisa era um 

acompanhamento do executivo da Câmara ao aterro. 

A Senhora Presidente disse ser importante esta visita até para eles sentirem que a 

Câmara estava alerta. 
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 Ordem do dia  

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1482/03 – GEBI – Gestão de Empresas e Bens 
Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 1277/06 | De GEBI - GESTÃO DE EMPRESAS E BENS IMOBILIÁRIOS, LDA, com 

sede na Av. Marquês de Pombal, lote 2 – 1.º, freguesia de Leiria, referente ao aditamento ao 

projecto de arquitectura, anteriormente aprovado por deliberação tomada em reunião de 

2005/02/14, para construção de um edifício comercial e de serviços em Olhalvas, freguesia 

de Pousos. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/28, constante do respectivo 

processo (folha 996), 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 aditamento ao 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 garantir a ventilação das instalações sanitárias interiores, de acordo com o 

previsto no Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

9.º cumprir com o disposto nos capítulos II e III do Decreto-Lei n.º 123/97, de 

22 de Maio, relativamente à acessibilidade a deficientes (acesso ao edifício e mobilidade no 
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interior do mesmo, nomeadamente dimensão dos ascensores e características das 

instalações sanitárias); 

10.º garantir o cumprimento do Código Civil relativamente ás propriedades 

confinantes; 

11.º cumprir com o parecer do Departamento de Obras Municipais, cujo 

conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 894); 

12.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

12.1. executar as infra-estruturas relativas ao alargamento de vias e passeio, de 

acordo com os condicionalismos indicados no parecer do Departamento de Obras 

Municipais, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos respectivos Serviços de 

Fiscalização; 

12.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada 

relativamente à área, tendo em conta as cedências a efectuar ao domínio público; 

13.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de obras, os seguintes 

elementos: 

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

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

www.cm-leiria.pt.; 

13.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

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

13.4. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do 

titular da operação urbanística; 

13.5. 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); 

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

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

13.7. 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; 

13.8. plano de Segurança e Saúde; 

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

13.10.  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.”; 

13.11. termo de responsabilidade da autora do projecto eléctrico de acordo com 

o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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1.1.2. Processo de obras particulares n.º 39/04 – Amorim José Gaspar Alves 
DLB N.º 1278/06 | De AMORIM JOSÉ GASPAR ALVES, residente na Rua do Jogo, n.º 13, 

na localidade de Casal dos Claros, freguesia de Amor, referente à restituição da importância 

cobrada a mais pela emissão dos alvarás de construção e utilização respeitante à edificação 

situada na Rua Barro da Gândara, na localidade e freguesia acima indicadas. 

Considerando o cálculo efectuado pelos Serviços de Medição em 2006/09/27, verificou-se 

ter existido um lapso ao nível da medição da área de construção, tendo por isso sido 

contabilizados por excesso 62 m2. 

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

pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2006/10/03, constante do respectivo processo (folha 414), e face à proposta de 

cabimento n.º 4991/06, de 4 de Outubro, deliberou por unanimidade autorizar a restituição 

da importância de €75.10, relativa à diferença cobrada em excesso aquando da emissão dos 

respectivos alvarás de construção e utilização, com base na rubrica orçamental (06.02.03.01 

restituições). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 249/04 – LEIRILIS – Acessórios e peças para 
Automóveis, Lda. 
DLB N.º 1279/06 | De LEIRILIS - ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA, com 

sede na Estrada da Marinha Grande, n.º 31 A - Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para legalização de obras de ampliação de um armazém situado na Rua dos Camponeses - 

Casal Cego, na localidade de Covinha, 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 2006/09/28, que propõe o indeferimento do pedido ao abrigo do 

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

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, face ao parecer desfavorável 

emitido pela EP - Estradas de Portugal, constante da folha 472 do referido processo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/28, 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. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (folha 475). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 772/04 – Manuel Jorge Caetano 
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DLB N.º 1280/06 | De MANUEL JORGE CAETANO, residente na Rua Vale da Vinha, n.º 13, 

na localidade de Chã de São Silvestre, freguesia de Colmeias, referente ao aditamento ao 

projecto de arquitectura, anteriormente aprovado por deliberação tomada em reunião de 

2005/01/17, para ampliação da cave (criação de sala de condomínio) do edifício habitacional 

em construção em Covinha de Baixo, freguesia de Marrazes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/29, constante do respectivo 

processo (folha 367), 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 aditamento ao 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 garantir o cumprimento do Código Civil relativamente ás propriedades 

confinantes; 

9.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio 

exterior ao edifício; 

10.º previamente à emissão da autorização de utilização, proceder à reposição 

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

à execução das infra-estruturas nos espaços a ceder/cedidos ao domínio público, incluindo 

rede de drenagem de águas pluviais, de acordo com o previsto no ponto 9 da deliberação de 

Câmara de 2005/01/17, de acordo com projectos apresentados e indicações a fornecer pelo 

Departamento de Obras Municipais; 

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

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

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

www.cm-leiria.pt.; 

11.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

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

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

titular da operação urbanística; 

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

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

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

de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

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

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

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

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

comprovativo do respectivo pagamento; 

11.8. plano de Segurança e Saúde; 

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

11.10.  garantia ou depósito bancário no valor de €12.000,00, 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.”; 

11.11. estimativa orçamental rectificada de forma a contemplar a ampliação 

efectuada na cave para a sala de condomínio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1234/04 – João Pereira Baltazar 
DLB N.º 1281/06 | De JOÃO PEREIRA BALTAZAR, residente no Largo do Povo, n.º 52, na 

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

legalização do estabelecimento de bebidas situado no local acima referido, inserido em 

espaço abrangido pelo Plano de Pormenor de Leiria Norte. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/29, constante do respectivo 

processo (folha 189), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os 

seguintes elementos: 
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1.1. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever sistema de exaustão 

de fumos e gases, uma vez que se considera não estarem garantidas as devidas condições 

de ventilação da copa, face ao disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 12.º do Decreto-

Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

1.2. projecto electromecânico de exaustão de ar e fumos, face o indicado no 

ponto anterior; 

2.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Centro de 

Saúde, Governo Civil e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujos conteúdos já 

são do conhecimento do requerente; 

3.º caso pretenda publicidade exterior deverá ser requerido o respectivo 

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

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 77/05 – MY BREAD – Padaria e Pastelaria, 
Lda. 
DLB N.º 1282/06 | De MY BREAD - PADARIA E PASTELARIA, LDA, com sede na Rua do 

Cruzeiro, n.º 32, loja 28, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração do estabelecimento de bebidas, com terminal de cozedura de pão, situado na 

fracção “B” (loja 28) do edifício localizado no local acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/28, constante do respectivo 

processo (folha 120), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Saúde, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 53); 

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

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

pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo 

deverá ser transmitido à requerente (folha 80); 

2.2. projectos de especialidades; 

3.º caso pretenda publicidade deverá requerer o respectivo licenciamento 

junto do Serviço competente (Sector de Licenciamentos Diversos). 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo Governo 

Civil e Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral (folhas 51,52 e 79). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 268/05 – J.J.A. – Empreendimentos 
Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 1283/06 | De J.J.A. - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA, com sede na Av. 

Sá Carneiro, lote 53, n.º 261, loja 1.º C, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
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arquitectura para alteração do edifício habitacional em construção na Travessa Jesuíno 

Grilo, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/09, constante do respectivo 

processo (folha 719), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. elementos gráficos de sobreposição (vermelhos e amarelos) rectificados 

relativamente às varandas no lado Poente e de acordo com o indicado na proposta final; 

1.2. projectos de especialidades; 

2.º previamente à emissão de autorização de utilização, apresentar certidão 

da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente às áreas a ceder, de acordo 

com o ponto n.º 10 da deliberação de Câmara de 2004/02/07; 

3.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1075/05 – Rui Jorge Felizardo Carreira 
DLB N.º 1284/06 | De RUI JORGE FELIZARDO CARREIRA, residente na Rua da Rabeca, 

n.º 5, r/c direito, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação em 

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

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/29, constante do respectivo 

processo (folhas 110 e 111), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP, cujo 

conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 95); 

2.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do 

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

3.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno, devendo medir-se 5.00 m 

ao eixo do arruamento para execução de passeio (com largura de 1.60 m) e da restante área 

para alargamento da via; 

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

4.1. esclarecimentos quanto à confrontação no lado Poente com caminho 

público, uma vez que a mesma não consta da certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada. Caso a parcela não confronte com caminho público no lado Poente, deverá 
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apresentar elementos rectificados de modo a prever a eliminação dos portões do mesmo 

lado; 

4.2. esclarecimentos relativos ao nome correcto do arruamento no lado Sul da 

parcela (Rua 1º de Dezembro, conforme indicado na planta de localização à escala 1:1000, 

ou Rua do Terreiro, conforme indicado na certidão da Conservatória do Registo Predial); 

4.3. plantas de localização à escala 1:1000 e 1:5000 rectificadas relativamente 

à delimitação da parcela, nomeadamente no lado Sul junto ao arruamento; 

4.4. alçados da totalidade dos muros de vedação ao longo de todo o seu 

desenvolvimento; 

4.5. elementos gráficos rectificados de modo a prever receptáculo postal junto 

ao espaço público, de acordo com o disposto no Decreto-Regulamentar n.º 8/90, de 6 de 

Abril, na redacção dada pelo Decreto-Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

4.6.  planta de implantação com indicação do referido no ponto n.º 3, 

relativamente à área a ceder ao domínio público; 

4.7. memória descritiva rectificada relativamente à área da parcela; 

4.8. requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01, disponível no Sector de 

Apoio ao Cidadão desta Câmara) rectificado relativamente à descrição da parcela de acordo 

com a última certidão apresentada; 

4.9. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e da restante área para 

alargamento da via, devendo para o efeito garantir-se a utilização de materiais idênticos aos 

existentes no local, assim como assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à 

berma; 

6.2. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a 

ser danificadas durante a obra e executar o passeio de acordo com o acima indicado. 

6.3. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

de Obras Municipais. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 93). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1143/05 – CASAPE – Construções e 
Empreendimentos, S.A. 
DLB N.º 1285/06 | De CASAPE - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, S.A., com 

sede em Cerca, freguesia de Maceira, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de um edifício habitacional (8 moradias) e muros de vedação, com demolição das 
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edificações existentes, na Rua da Cova – Lavradio, na localidade de Gândara dos Olivais, 

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

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/28, constante do respectivo 

processo (folhas 137 e 138), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EDP 

Distribuição, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 78); 

2.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

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

3.1. requerimento/pedido de licença (Mod. 3 – 01, disponível no Sector de 

Apoio ao Cidadão desta Câmara) rectificado, devendo indicar a pretensão de demolição das 

construções existentes; 

3.2. projecto de arquitectura rectificado de modo a prever: 

3.2.1. paredes entre fracções e estrutura comum, de modo a garantir o 

enquadramento no artigo 1421.º do Código Civil; 

3.2.2. afastamento de 5.00 m entre o eixo do caminho no lado Sul e o muro, 

devendo prever um passeio com 1.60 m de largura, sendo o restante espaço para 

alargamento do arruamento; 

3.2.3. largura mínima de 2.50 m dos estacionamentos junto ao caminho 

público no lado Norte; 

3.2.4. contentores de resíduos sólidos junto ao arruamento, devendo estes 

estar de acordo com as indicações da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

3.2.5. reposicionamento das árvores nos passeios, não devendo as mesmas 

interferir com a circulação de peões; 

3.2.6. cumprimento do disposto no Regulamento de Segurança Contra 

Incêndios (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril) relativamente a: 

3.2.6.1. saídas para o exterior (passeio marginando a rampa sobreleveado) – 

artigo 13.º; 

3.2.6.2. controlo de fumo em escadas protegidas enclausuradas e ante-

câmaras – artigos 16.º , 17.º e 18.º; 

3.2.6.3. câmara retentora – artigo 47.º; 

3.2.7. antecâmaras entre as garagens e os espaços habitacionais no piso do 

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

automóveis. As portas deverão abrir no sentido de fuga pelo rés do chão, por questões de 

segurança, face ao disposto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 66/95; 

3.2.8. esclarecimentos quanto à localização do sistema de ventilação das 

casas de banho interiores, bem como a localização das condutas de exaustão de fumos das 

cozinhas; 

CMLeiria/ Acta n.º 23, de 2006.10.12 
 
 



1378 (17) 

3.2.9. diminuição da inclinação de acesso à cave, não devendo a mesma 

exceder 25%; 

3.2.10. cumprimento do disposto no artigo 1360.º do Código Civil, relativamente 

à altura dos muros entre fracções a tardoz (mínimo 1,50 m); 

3.2.11. alçados da totalidade dos muros de vedação; 

3.2.12. esclarecimentos quanto ao cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 

47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e 

meios de extinção de incêndios junto à via; 

4.º projectos de especialidades incluindo: 

4.1. projecto de isolamento acústico, de acordo com o parecer da ANA – 

Aeroportos de Portugal, cujo conteúdo deverá ser remetido à requerente (folha 135); 

4.2. projecto de águas pluviais relativo às áreas envolventes ao edifício, 

devendo prever a construção de um 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; 

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

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

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

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

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

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

6.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno nos lados Norte e Sul para 

execução de passeios, estacionamentos, contentores de resíduos sólidos e alargamento da 

via; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeios, espaço para contentores de 

resíduos sólidos, estacionamentos e alargamento das vias, 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; 

7.2. assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma; 

7.3. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais; 

7.4. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em 

relação às áreas cedidas. 

Mais deliberou dar conhecimento do parecer emitido pelo Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea (folha 134). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 609/06 – Joaquim Pereira Brígido 
DLB N.º 1286/06 | De JOAQUIM PEREIRA BRÍ GIDO, residente na Rua Fonte do Pocinho, 

n.º 13, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 
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alteração de uso do estabelecimento de bebidas situado na Rua Fonte do Pocinho, freguesia 

de Leiria, e adaptação do mesmo a salão de estética e cabeleireiro. 

Em sede do processo n.º 609/06, foi anteriormente aprovado um projecto de 

arquitectura, tendo o mesmo caducado por falta de entrega dos elementos solicitados dentro 

do prazo previsto para o efeito, sendo que o presente pedido mantém as mesmas 

características do projecto inicial. 

A pretensão mereceu pareceres favoráveis da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, Direcção Regional de Educação do Centro e 

Autoridade de Saúde de Leiria. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/28, constante do respectivo 

processo (folha 271), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura 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 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; 

5.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, do artigo 46.º do RMOUCL, e Decreto-

Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro; 

6.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

7.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde; 

8.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de obras, os seguintes 

elementos: 

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

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

www.cm-leiria.pt.; 

8.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

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

8.4. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do 

titular da operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos termos da 
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lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de identificação de 

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

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

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

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

Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelas 

Entidades consultadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 748/06 – Maria Irene Marques Costa 
DLB N.º 1287/06 | De MARIA IRENE MARQUES DA COSTA MIRANTE, residente na Rua 

Damião Góis, n.º 79,  Braga, referente ao projecto de arquitectura para obras de demolição e 

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

Leiria. 

Para o local já havia sido apresentado um pedido de licenciamento (processo n.º 

1597/03), aprovado por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2005/08/16 para 

escritórios, sendo que o presente projecto propõe uma edificação de características 

semelhantes à anteriormente aprovada, embora com desenho de carácter contemporâneo e 

uso habitacional (um fogo). 

A pretensão enquadra-se no Plano de Pormenor de Santo Agostinho, de acordo com o 

parecer emitido pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, tendo merecido parecer 

favorável do Instituto Português do Património Arquitectónico. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/09, constante do respectivo 

processo (folha 75), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Arquitectónico, nomeadamente no que se refere à necessidade de efectuar sondagens 

arqueológicas previamente ao início dos trabalhos bem como ao acompanhamento 

arqueológico dos mesmos, a cargo e da responsabilidade da requerente, salvaguardando-se 

as competências do Instituto Português do Património Arquitectónico. (Condição a constar 

no alvará de licença de obras); 

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

2.1. esclarecimentos quanto ao indicado no ponto n.º 5 do parecer referido no 

número anterior (artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro); 

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

rectificado, devendo referir o cumprimento do Plano de Pormenor de Santo Agostinho, 

aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/06 e publicado em Decreto-

Regulamentar de 30/06/06 – I.ª Série B; 
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2.3. projectos de especialidades, incluindo pormenorização da execução 

exterior do edifício, para posterior parecer do Instituto Português do Património 

Arquitectónico; 

3.º garantir o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

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

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

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

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

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

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

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

danificadas durante a obra; 

5.2. apresentar documento comprovativo da regularização da situação relativa 

ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, emitido pelo Instituto Português de 

Arqueologia. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

IPPAR e Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 771/06 – Teresa Alexandra Costa Monteiro 
DLB N.º 1288/06 | De TERESA ALEXANDRA COSTA MONTEIRO, residente na Rua Alfredo 

Keil, n.º 3, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração do edifício 

situado na Rua Alfredo Keil, n.º 3 e Travessa do Viana, n.ºs 8 e 10, freguesia de Leiria, com 

demolição de edificações anexas, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Núcleo Histórico da Cidade, Zona de Protecção ao Castelo de Leiria e Área 

de Intervenção do Programa Polis. 

Em sede do processo de obras n.º 458/04, foi anteriormente aprovado um projecto de 

arquitectura, tendo o mesmo caducado por falta de apresentação dos projectos de 

especialidades dentro do prazo previsto para o efeito, sendo que o presente pedido mantém 

as características do projecto inicialmente apresentado. 

A pretensão prevê a reformulação interior da edificação, com demolição de 

construções anexas, aumentando o espaço livre de logradouro e corrigindo o alinhamento 

do arruamento (Rua Alfredo Keil), de acordo com o previsto nos estudos do Plano de 

Pormenor do Centro Histórico, sendo o uso previsto para um fogo habitacional. 

O pedido mereceu pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana e do Instituto Português do Património Arquitectónico, tendo anteriormente sido 

igualmente emitido parecer favorável da Sociedade Leiria Polis. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/10/09, constante do respectivo 

processo (folha 125), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Arquitectónico, nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos, devendo efectuar-se sondagens arqueológicas prévias, da responsabilidade do 

requerente, e salvaguardando as competências do Instituto Português de Arqueologia 

(condição a constar no alvará de licenciamento); 

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

Fevereiro (segurança contra incêndios) relativamente a: 

2.1. cap.º II - esclarecer relativamente à caracterização dos materiais a utilizar 

e respectivas classes de resistência ao fogo; 

2.2. artigos 22.º e 47.º - disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

3.1. efectuar a reposição das infra-estruturas na via pública que venham a ser 

danificadas durante a execução da obra, devendo igualmente o espaço previsto para 

alargamento da Rua Alfredo Keil ser infraestruturado com materiais semelhantes aos 

existentes na zona. Os referidos trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de 

Fiscalização de Obras Municipais; 

3.2. apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico 

dos trabalhos devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia; 

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

propriedades confinantes; 

5.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos de especialidades. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelas 

Entidades consultadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de pedido de informação prévia n.º 64/05 – Hélder Luciano 
Antunes Abreu 

DLB N.º 1289/06 | De HÉLDER LUCIANO ANTUNES ABREU, residente na Rua do Outeiro, 

n.º 100, na localidade de Feijão, freguesia de Colmeias, referente ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar no Beco dos Nichos - 

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

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/29, constante do respectivo 

processo (folha 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 

aprovar o pedido de informação prévia da operação urbanística acima referida pelo período 

de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º da referida disposição legal, condicionado 

ao seguinte: 
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1.º prever a cedência ao domínio público de uma faixa de terreno para 

alargamento do caminho, devendo para o efeito medir-se 6,00 metros a partir do muro 

situado no lado oposto do referido arruamento, conforme previsto no n.º 6 do artigo 26.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º o caminho público de acesso confinante com a parcela em causa deverá 

estar devidamente pavimentado e infraestruturado; 

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

nomeadamente no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Regulamento do Plano 

Director Municipal e Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (segurança contra incêndios). 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela EDP 

Distribuição (folha 16). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento de combustíveis n.º 
1/04 - Carlos António Cordeiro Conceição 

DLB N.º 1290/06 | De CARLOS ANTÓNIO CORDEIRO CONCEIÇÃO, residente na Rua da 

Mata, na localidade de Padrão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de aprovação do 

projecto para instalação de um reservatório enterrado de armazenagem de GPL no local 

acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/09/28 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 178 e 179), e face ao 

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

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, os elementos abaixo indicados; 

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

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

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

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

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

construção; 

1.3. termo de responsabilidade do técnico responsável pela execução da obra, 

acompanhado de documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia 

e Energia, ao abrigo do Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 

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

obra no prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer ao projecto 

aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

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

efeito, requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

267/02, de 26 de Novembro; 

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

consulta das entidades intervenientes no processo. 
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Mais deliberou que seja remetido ao requerente um exemplar autenticado do projecto 

aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas (folhas 40 e 

85). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

DLB N.º 1291/06 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Setembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

1.5. Análise do processo de loteamento n.º 9/00 – Edifoz – Empreendimentos 
Imobiliários, S.A. 
DLB N.º 1292/06 | Retirado 

 

1.6. Análise do processo de informação prévia de loteamento n.º 42/06 – MULTI 21 – 
Sociedade Imobiliária S.A. 
DLB N.º 1293/06 | Retirado 

 

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 T–97/2002 – Ampliação do Jardim de infância de Boa Vista. Informação de 
trabalhos a mais e a menos 
DLB N.º 1294/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais 

a preços de proposta no valor de €3.873,24 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados no 

valor de €59.299,87 + IVA, e trabalhos a menos no valor de €18.240,24 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e autorizar a 

realização dos trabalhos a menos nos trabalhos a mais a preços de proposta no valor de 

€3.873,24 + IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de €59.299,87 + IVA, e 

trabalhos a menos no valor de €18.240,24 + IVA devendo dar-se conhecimento à firma 

SOTEOL – SOCIEDADEDE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA. 

 

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  

 
Análise de assunto relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 
Setembro 

DLB N.º 1295/06 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Setembro para conhecimento da Câmara Municipal: 
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ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 
Instauração de novos 

PEF’s 
74 -51,63% €3.165,07 -27,46% 

Publicidade  1 100% - - 
Mercados 61 -6,15% - - 
Ocupação da via pública  12 100% - - 

Tramitação de PEF’s 70 366,67% - - 

Citação de executados 65 -54,86% - - 

PEF’s pendentes 1215 -24,25% €37.218,47 -23,24% 
SMAS 934 -9,41% €28.330.08 -8,11% 
Mercados 228 -56,74 €7.360,72 -54,91% 
Ocupação da via pública 44 15,79% €1.037,48 17,59% 
Publicidade 7 16,67% €197,06 25,31% 
Diversos 2 Não existe €293,13 Não existe 

PEF’s extintos por 
pagamento 

393 163,76% €16.604,39 155,02% 

  A Câmara tomou conhecimento. 
 
Análise dos assuntos relacionados com a Divisão Financeira e Prospectiva, 
Orçamento e Financiamento 
3.2. Pagamentos 

DLB N.º 1296/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 28 de Setembro a 11 de Outubro de 2006 

correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 6940 a 6951, 6958, 6965 a 6967, 

7090, 7097, 7099, 7166, 7177, 7218, 7219, 7231, 7236, 7241, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs : 623 a 625, 630 a 660, 662 a 672, e às Ordens de Pagamento de Facturas 

n.ºs: 4810, 4997, 5046, 5076 a 5081, 5091, 6340, 6435, 6437, 6439 a 6446, 6448, 6453 a 

6458, 6460 a 6462, 6464, 6468, 6469, 6475, 6478, 6481 a 6484, 6513, 6535, 6537, 6543, 

6553, 6780, 6781, 6793, 6903, 6910, 6917, 6921 a 6923, 6927, 6929 a 6937, 6939, 6952 a 

6956, 6959 a 6963, 6968 a 6981, 6983, 6986 a 6992, 6964 a 6997, 6999 a 7001, 7003 a 

7012, 7014, 7015, 7017, 7020 a 7028, 7030, 7031, 7033 a 7043, 7045, 7048 a 7056, 7058, 

7059, 7061 a 7066, 7068 a 7071, 7083, 7089, 7091 a 7096, 7098, 7100 a 7104, 7106 a 

7123, 7125 a 7140, 7142 a 7158, 7160, 7162 a 7164, 7171 a 7176, 7178, 7180, 7181, 7194 

a 7196, 7198, 7209, 7220 a 7230, 7232 a 7235, 7237 a 7239, 7244, 7250 a 7256, 7261 a 

7264, 7266 a 7268, 7270 a 7272, 7274 a 7276  no valor total de € 1.318.117,16. 

 
3.3. XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2006. 
Ratificação 

DLB N.º 1297/06 | Presente a XIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 14.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 12.ª Alteração ao Plano de Actividades e 11.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. 

CMLeiria/ Acta n.º 23, de 2006.10.12 
 
 



1386 (25) 

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

Sr. Vice - Presidente de 3 de Outubro que autoriza XIV Modificação às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços no montante de € 322.870,68 e 

diminuições/anulações no montante de € 198.045,97 e a XIV Alteração ao Orçamento para o 

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

271.400,68 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. 

 

3.4. Resumos de Tesouraria 

DLB N.º 1298/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 11 de Outubro de 

2006, apresentando um Total de Disponibilidades de € 2.217.766,85 sendo de Operações 

Orçamentais € 1.637.218,67 e de Operações de Tesouraria € 580.548,18. 

       A Câmara tomou conhecimento. 
 

Ponto quatro 
  Divisão Jurídica

 
4.1. Fixação dos custos de referência/ hora, com vista à determinação do preço a 
cobrar pelo Município de Leiria nos casos em que a referida Autarquia se substitua 
aos particulares ou entidades faltosas por incumprimento da notificação a determinar 
os trabalhos de gestão de combustível apropriados à situação concreta 
DLB N.º 1299/06 | Resulta do disposto no Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho,  que 

os proprietários, os arrendatários, os usufrutuários ou entidades que detenham, a qualquer 

título, terrenos confinantes com edificações, são obrigados a proceder a acções (trabalhos) 

de gestão de combustível numa faixa de 50m em redor das edificações. 

Em caso de incumprimento da obrigação descrita, uma vez decorrido o prazo estipulado 

para o efeito,   incumbe à Câmara Municipal proceder à execução dos trabalhos de gestão 

de combustível após o que notifica aos faltosos para procederem ao pagamento dos custos 

correspondentes. 

Em face da competência atribuída à Câmara Municipal e atento o princípio da transparência 

administrativa, torna-se imprescindível, após a determinação dos custos correspondentes, 

proceder à fixação de um preço base, por hora,  a ter como referência nas situações em que 

as acções de gestão de combustível sejam executadas pelos serviços da  Autarquia ou 

entidades terceiras por ela contratados para o efeito. 

Assim, tendo em conta os custos apresentados pela Comissão de Acompanhamento das 

Operações Florestais (CAOF) para as diversas situações, propõe-se, de acordo com a 

formula indicada, os seguintes valores de gestão de combustível / hora: 
 
Preço da gestão de combustível (limpeza de matos) = Custos indirectos + n.º de horas * 

(h/homem + h/máquina) + n.º de Km (Tractor/Km + viatura /Km) 

Custos indirectos = €15,00  

Hora / Homem =     €12,60   
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Hora / Máquina = €45,03  

Tractor/ Km = € 1,90 

Viatura /Km = €1,00  
A Câmara deliberou por unanimidade  ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar os  valores indicados como custos de referência,  tendo 

em vista o apuramento do preço/hora a cobrar  caso a Autarquia  legalmente se substitua 

aos particulares ou entidades que não procedam à limpeza de mato ou gestão de 

combustível nos termos em que lhe seja imposto por lei ou administrativamente.  

 
4.2. Protocolo a celebrar entre a Sociedade “Leiriapolis – Sociedade para o 
Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria, S.A.” e o Município de Leiria, visando a 
instituição da colaboração entre os dois outorgantes, com vista à instalação, 
funcionamento e gestão do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de 
Leiria (CMIA)   
DLB N.º 1300/06 | Protocolo de cooperação entre o Município de Leiria e a Sociedade 

“LeiriaPolis – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria, S.A.”. 

Considerando que: 

É manifesto o interesse público nacional na realização das intervenções aprovadas ao 

abrigo do “Programa Polis” e dos projectos de reordenamento urbano daí resultantes, 

assumindo, o referido Programa, relevo enquanto elemento essencial das medidas de 

carácter excepcional a adoptar para a Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das 

cidades portuguesas; 

A LeiriaPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis, S.A., é a entidade que, 

no âmbito do Programa Polis de Leiria, assumiu a responsabilidade pela execução da obra 

do futuro Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Leiria, adiante designado 

por CMIA. 

Por sua vez, compete ao Município de Leiria, atentas as atribuições e competências que lhe 

são legalmente conferidas, gerir o equipamento, após a extinção da Sociedade LeiriaPolis, 

de acordo com os seguintes objectivos: 

• Pedagógicos e de Sensibilização Ambiental – onde se inclui, por um lado, a 

interpretação e explicação das principais questões ambientais globais e do estado do 

ambiente no país através de actividades lúdico-científicas e demonstrativas e, por outro 

lado, a promoção da aquisição de valores, conhecimentos e práticas que contribuam 

para a manutenção e melhoria da qualidade ambiental; 

• Técnico-Científicos - em que se inclui a centralização e interpretação dos dados 

ambientais resultantes de monitorizações ambientais realizadas ou a implementar, 

nomeadamente no que se refere aos descritores ambientais água, ruído e meteorologia 

e, de uma forma geral, aos indicadores relacionados com as intervenções realizadas no 

âmbito do Programa Polis;   

• Informativos do Programa Polis - através da apresentação das transformações 

urbanísticas, paisagísticas e ambientais operadas no âmbito do Programa Polis, com 

especial destaque para as verificadas na cidade de Leiria.  
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Finalmente, é ponto assente que, da parceria entre a LeiriaPolis, Sociedade para o 
Desenvolvimento do Programa Polis, S.A., e o Município de Leiria, poderão decorrer 

vantagens mútuas para as entidades envolvidas, revelando a concertação de interesses 

recíprocos no âmbito deste Programa de Requalificação Ambiental. 

Assim, entre:        

A LeiriaPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria, S.A, 
sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, com sede ______, com capital 

social _____ €, pessoa colectiva número _________, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Leiria sob o número _______, adiante designada por primeira 
Outorgante, neste acto representada por _______ e __________, na qualidade de 

Administradores, 

e 

O Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, aqui 

representado  pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo da 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º, ex vi o artigo 67.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Protocolo de 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objecto do Protocolo) 

O presente Protocolo visa instituir a colaboração entre os dois outorgantes com vista à 

"Instalação, Funcionamento e Gestão do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental 

de Leiria", de acordo com as condições nele prescritas e segundo as orientações vertidas  

nos Anexos 1, 2, 3 e 4 que fazem parte integrante do documento, nos seguintes termos: 

Anexo 1 Projecto Técnico do Edifício do CMIA de Leiria; 
Anexo 2 Projecto Técnico dos Arranjos Exteriores ao CMIA; 

Anexo 3 Programa de Conteúdos para o Centro de Monitorização e 

Interpretação Ambiental de Leiria (Volume I e II); 

Anexo 4 Linhas Gerais para a implementação de um sistema de gestão ambiental de acordo 

com a NP ISSO 14 001; 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Âmbito do Protocolo) 

Incluem-se no âmbito deste Protocolo, entre outras, as seguintes acções/actividades: 

Instalação: 

- Equipar o CMIA com o mobiliário e equipamentos necessários e adequados ao seu 

correcto funcionamento. 

Funcionamento: 

- Assegurar o funcionamento do CMIA enquanto veículo de promoção de 

questões ambientais, fornecendo informação, formação e educação ao público e 

estimulando o seu envolvimento; 

- Assegurar a presença de recursos humanos em número suficiente e com 

formação adequada para o cumprimento dos objectivos do CMIA; 
- Promover e gerir a informação resultante das monitorizações ambientais; 
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- Realizar actividades de sensibilização e educação ambiental que promovam a 

aquisição, por parte do público em geral, de valores, conhecimentos e práticas na 

área ambiental. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Obrigações dos Outorgantes) 

1. Constituem obrigações da primeira Outorgante: 

Ao nível da instalação do CMIA: 

i. Colaborar com o segundo Outorgante na aquisição do mobiliário e 

equipamentos necessários e adequados ao seu correcto funcionamento;  

ii. Entregar ao segundo Outorgante o Programa de Conteúdos para o 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Leiria (Volume I e 

II); 

iii. Entregar ao segundo Outorgante um documento contendo as linhas 

gerais para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental de 

acordo com a Norma ISO 14001; 

iv. Entregar cópia do espólio bibliográfico do Programa Polis de Leiria, 

considerado relevante para o âmbito de funcionamento do CMIA, a 

acordar com o segundo Outorgante; 

v. Definir, conjuntamente com o segundo Outorgante, as acções a 

desenvolver no âmbito do presente Protocolo; 

vi. Desenvolver as actividades e tarefas necessárias para a 

operacionalização do CMIA, de acordo com as acções a acordar com o 

segundo Outorgante; 

vii. Definir, conjuntamente com o segundo Outorgante, a montagem da 

exposição inaugural do CMIA; 

Funcionamento: 

i. Definir, até 31 de Dezembro de 2006, conjuntamente com o segundo 

Outorgante, o respectivo  plano de actividades; 
2. No âmbito do presente Protocolo, constituem obrigações do segundo Outorgante: 

Ao nível da instalação do CMIA: 

i.  Colaborar com a primeira Outorgante na aquisição do mobiliário e 

equipamentos necessários e adequados ao seu correcto funcionamento; 

ii. Definir, conjuntamente com a primeira Outorgante, as acções a 

desenvolver no âmbito do presente Protocolo; 

Ao nível do Funcionamento do CMIA: 

i) Garantir o funcionamento do CMIA; 

ii) Definir, conjuntamente com a primeira Outorgante, a montagem da 

exposição inaugural do CMIA; 

iii) Definir, até Dezembro de 2006, conjuntamente com a primeira 

Outorgante o plano de actividades respectivo; 

iv)  Definir os aspectos relacionados com a gestão do CMIA, 

nomeadamente: 
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- o orçamento geral anual para o funcionamento do CMIA; 

- o plano de actividades anual e respectivo cronograma nas suas componentes: 

Técnico-Científica, Pedagógica-Sensibilização, Informação-Comunicação;  

- Promover, junto das diferentes entidades públicas e/ou privadas, os contactos e 

parcerias necessárias à obtenção de informação de carácter ambiental para 

divulgação no âmbito das actividades do CMIA; 

v) Garantir o suporte técnico dos equipamentos de monitorização, bem 

como a recolha e tratamento dos dados ambientais; 

vi) Tratar os dados e informações decorrentes dos trabalhos de 

monitorização referidos em xvi), interpretá-los, por forma a avaliar a 

qualidade ambiental da cidade de Leiria e realizar e manter um arquivo 

técnico e documental; 

vii) Divulgar e disponibilizar à população, de forma perceptível e acessível a 

todos, os dados e informações indicados em xvii); 

viii) Garantir a manutenção e reparação do equipamento e mobiliário 

pertencente ao CMIA. 

ix) Disponibilizar a verba necessária ao cumprimento das obrigações 

impostas no presente Protocolo, que no ano de 2006 terá como limite 

máximo €40 000,00.  

CLÁUSULA QUARTA 
(Obrigações adicionais) 

Para além das Obrigações descritas na cláusula III, incumbe aos dois Outorgantes: 

i) Executar todas as prestações objecto do presente Protocolo e promover 

todas as acções a ele inerentes, com a eficácia, o cuidado, a diligência e 

a competência exigíveis; 

ii) A participar activa e empenhadamente neste Protocolo e a usar todos os 

seus meios, equipamentos, recursos, competência, pessoal e experiência 

no sentido do seu eficiente cumprimento; 

iii) Obedecer às melhores regras técnicas de elaboração dos trabalhos a 

desenvolver no âmbito deste Protocolo; 

iv) Cumprir as disposições legais e regulamentares, normas e 

especificações técnicas em vigor, bem como as determinações dos vários 

organismos oficiais que se relacionem com os trabalhos a executar; 

v) Atender e proceder às várias alterações que venham a ser reconhecidas 

como necessárias. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Prazos) 

O Segundo Outorgante compromete-se, no âmbito do presente Protocolo, a desenvolver os 

esforços necessários e convenientes de forma a dar cumprimento às acções previstas, 

nos seguintes prazos:  

I. Elaboração e a aprovação de um Plano de Actividades Anual, até Novembro do 

ano anterior a que respeita; 
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II. Divulgação do Plano de Actividades Anual………………………………até Março 

de cada ano; 

III. Elaboração e aprovação de um Orçamento Anual:.................... 

          até Novembro do ano anterior a que respeita; 

O incumprimento, por qualquer dos outorgantes, dos prazos convencionados no número 

anterior, dará lugar a ajustes e concessões mútuas, das quais não poderão resultar 

alterações significativas ao Plano  de Actividades Anual aprovado. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Colaboração com outras entidades) 

No decorrer do funcionamento do CMIA poderão desenvolver-se actividades em 

colaboração com outras entidades, nomeadamente, através da celebração de protocolos, de 

estágios e/ou desenvolvimento de estudos de apoio a essas actividades. 

Os Outorgantes comprometem-se, desde já, a colaborar com entidades com valências na 

área do ambiente (ONG’s, ONGAs, Associações, Institutos, Estabelecimentos de Ensino, 

etc.) ou que nessa área desenvolvam projectos, com o objectivo da melhor optimização do 

CMIA. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Utilização de marcas) 

Fica, desde já, proibida a utilização de marcas ou outros signos distintivos que sejam 

próprios do outro  Outorgante, salvo autorização prévia, por escrito e de acordo com as 

instruções recebidas pelo concedente. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Gestão do Protocolo) 

A gestão do presente protocolo será feita por uma comissão composta por um elemento 

eleito pelo Município de Leiria em colaboração com a primeira outorgante ou por seu 

representante. 

CLÁUSULA NONA 
(Vigência) 

Este Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, cessando os seus efeitos 

decorridos que sejam 2 (dois) anos lectivos completos (entendidos como sendo o período de 

tempo compreendido entre Setembro de um dado ano e Agosto do ano seguinte) contados 

após o ano lectivo (incompleto) em que ocorrer a data de entrada em funcionamento do 

CMIA. 

Neste caso, um mês antes da cessação do presente Protocolo (final do mês de Julho do ano 

da cessação) cada um dos Outorgantes deverá proceder ao encerramento da sua 

actividade, em que se inclui a conclusão das tarefas e actividades objecto do presente 

Protocolo. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 (Renovação) 

O presente Protocolo poderá ser renovado por iguais períodos desde que nenhum dos 

outorgantes manifeste, até seis meses antes da data da sua renovação (Março do ano em 

que o Protocolo cessa) a sua vontade expressa de não o renovar. 
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O presente protocolo está isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º , conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3  e n.º 1 , ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo. 

Leiria, ____/____/_____.  
 

P/Município de Leiria 

_________________________ 

Pela Primeira Outorgante 

_________________________________ 

 
  Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo 

acima transcrito e conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à sua assinatura. 

 As despesas previstas por força da realização do presente Protocolo estão em 

conformidade com as Opções do Plano para 2006, tendo sido objecto a proposta de 

cabimento n.º 5059/2006 de 10 de Outubro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
 D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s

 
Voto de Pesar  
DLB N.º 1301/06 | Pelo Senhor Vice Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de 

ser concedido um  voto de profundo pesar, ao funcionário Eng. António Carlos Batista Costa, 

Director do Departamento de Operações Urbanísticas desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de seu pai António Gameiro Lopes da Costa. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade apresentar um voto de 

profundo pesar 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
 D i v i s ã o  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o

 
6.1. 13éme Dictée Juniors Internationale de Saint-Maur-des-Fossés 
DLB N.º 1302/06 | A Câmara Municipal de Saint-Maur-des-Fossés, à semelhança do que 

tem acontecido nos últimos anos, vai organizar, em 25 e 26 de Novembro de 2006, o 13éme 

Dictée Juniors Internationale e endereçou convite a esta Câmara para que Leiria se fizesse 

representar naquela prova de ditado. 

Têm sido bastante honrosas as classificações obtidas pelos concorrentes de Leiria, 

já que alcançaram o 1.º lugar em 2001, 2002 e 2004, o 2.º lugar em 2003 e o 4.º lugar em 

2005, participando nas provas com representantes da cidade anfitriã, de Ziguinchor 

(Senegal), La Louviére (Bélgica), Rimini (Itália), Hameln e Pforzheim (Alemanha) e Bognor 

Regis (Grã Bretanha). 
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Para a selecção do representante de Leiria para o presente ano, foram contactados 

os Conselhos Directivos do ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria e 

o da ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão, para indicarem o melhor aluno em 

língua francesa. 

Dadas as informações prestadas por aqueles estabelecimentos de ensino superior, 

a aluna do 3º. Ano do Curso de Tradução da ESTG, Edith Marina Marques dos Santos, cuja 

classificação, na disciplina de francês, é de 17 valores, apresenta-se, com base na sua nota, 

com boas perspectivas para um bom desempenho na prova a que irá ser submetida, pelo 

que se propõe a sua participação no 13éme Dictée Juniors Internationale, a realizar em 25 e 

26 de Novembro de 2006, suportando esta Câmara apenas as despesas inerentes à viagem, 

por via aérea, pois as resultantes da sua estada em Saint-Maur-des-Fossés serão da 

responsabilidade da sua câmara municipal. 
A Câmara, após analisar o assunto e no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei nº.5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade fazer representar a cidade 

de Leiria no 13éme Dictée Juniors Internationale, a levar a efeito em Saint-Maur-des-Fossés, 

em 25 e 26 de Novembro de 2006, através da aluna Edith Marina Marques dos Santos, do 

3º ano do curso de Tradução da ESTG, suportando as despesas referentes à respectiva 

viagem, no valor de €195,00 com a proposta de cabimento n.º 4823/06, de 25 de Setembro.   

 

6.2. 14éme Salon des Artisans d’Art 
DLB N.º 1303/06 | A cidade de Saint-Maur-des-Fossés, de parceria com a Associação Saint-

Mauriense para o Desenvolvimento Económico e a Câmara de Ofícios do Vale de Marne, 

organiza de 17 a 19 de Novembro de 2006, o 14éme Salon des Artisans d’Art, tendo 

endereçado convite a esta Câmara para Leiria se fazer representar naquele certame com 

um ou dois artesãos. 

Nos últimos anos, a presença de Leiria tem merecido rasgados elogios pela qualidade do 

artesanato que tem sido apresentada, já que as actividades levadas a participar naquele 

evento, que é já um cartaz de grande relevância na região parisiense, têm tido excelentes 

referências junto das entidades promotoras e dos representantes das cidades participantes, 

designadamente de Ziguinchor (Senegal), La Louviére (Bélgica), Hameln e Pforzheim 

(Alemanha) e Bognor Regis (Grã Bretanha), com resultados bastante significativos para os 

representantes de Leiria pelo contacto internacional de que desfrutam. 
À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, considera-se de grande interesse 

a presença de Leiria no 14émeSalon des Artisans d’Art, pelo que foram abertas inscrições 

para os artesãos do concelho de Leiria poderem participar, tendo, no seguimento do critério 

que tem sido adoptado, ou seja, evitar a repetição, sempre que possível, do mesmo tipo de 

artesanato, a escolha recaído em Luís Carlos Ferreira Rosa, natural e residente na freguesia 

de Azóia, que manufactura trabalhos em ferro forjado de natureza utilitária, artística e de 

decoração, pelo que se propõe que seja confiada a este arte artesão a representação de 

Leiria no certame do presente ano. 

Não obstante este tipo de artesanato exceder o peso a que o artesão tem direito 

gratuitamente na viagem aérea, o mesmo disponibilizou-se em fazer o despacho dos seus 
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materiais para e de Saint-Maur-des-Fossés por sua conta e risco, pelo que será da 

responsabilidade desta Câmara apenas o pagamento da viagem, pois a estada (alojamento 

e alimentação) será suportada pelo município de Saint-Maur-des-Fossés. 
A Câmara, após analisar o assunto e no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea f) do nº. 1 do artigo. 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade concordar com o 

proposto e fazer-se representar no 14éme Salon des Artisans d’Art, a levar a efeito em 

Saint-Maur-des-Fossés de 17 a 19 de Novembro de 2006, suportando as despesas 

inerentes à viagem, por via aérea, do artesão Luís Carlos Ferreira Rosa, no valor de €195,00 

com a proposta de cabimentação n.º 4823/06, de 25 de Setembro.  

 

Ponto sete 
 Divisão  P laneamento  e  Urbanismo 

 

Declaração do interesse público da Rua do Lagar para efeitos de utilização de solos da 
Reserva Agrícola Nacional 
DLB N.º 1304/06 | Pretende FERNANDO MARTA LOPES, residente na Rua do Covão, n.º 

396, Casal do Pilha, 2400.884 Milagres, promotor do loteamento n.º 3/02, em Lameirão, 

freguesia dos Milagres, obter junto da Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira 

Litoral parecer favorável, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e na alínea d) do 

n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 

 Nessa sequência, veio solicitar à Câmara Municipal a emissão de documento de 

onde conste o interesse público da transformação de um caminho situado em espaço 

condicionado por RAN – a Rua do Lagar – num arruamento urbano. 

A Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, em 2006.09.25, informou 

que: 

a) a Junta de Freguesia dos Milagres considera fundamental melhorar as condições de 

acessibilidade ao loteamento, tornando a Rua do Lagar, parcialmente existente (ver 

cartografia 1/5.000), numa via de distribuição desta área habitacional do núcleo urbano dos 

Milagres; 

b) a via analisada tem características de caminho rural, estando sessenta e cinco metros 

(65m) do seu comprimento incluídos em Reserva Agrícola Nacional, de acordo com o Plano 

em vigor; 

c) no âmbito da operação urbanística em apreço propôs-se a redefinição do seu perfil e 

pavimento. 

 A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea d) 

do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e da alínea d) do n.º 2 do artigo 

9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, deliberou por unanimidade declarar o 

interesse público da transformação da Rua do Lagar – via já existente e com características 

de caminho rural – num arruamento urbano, no âmbito da operação de loteamento n.º 3/02, 

uma vez que se trata de melhorar as condições de acessibilidade a este loteamento, 

devendo dar-se conhecimento desta decisão ao requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto oito 
 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

 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
8.1.1. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent 
21242/09) 
DLB N.º 1305/06 | Presente o requerimento de MÁRIO ANDRÉ DE OLIVEIRA BRILHANTE 

PEDROSA, proprietário da Discoteca  “Alibi Rock Caffe”, com sede no Edifício Maringá, em 

Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento até às 06:00horas da manhã 

dos dias  22 e 23  de Setembro do corrente ano, para o  estabelecimento  acima 

mencionado, para comemorar a abertura oficial de mais uma época de diversão e animação 

cultural, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara, de 7 de Setembro 

de 2006, a deferir o pedido. 

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

7 de Setembro de 2006, da Senhora Presidente a deferir o pedido, a título excepcional, do 

alargamento de horário de funcionamento, até às 06:00horas  na  manhã dos dias 22 e 23 

de Setembro  do corrente ano, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º, do  Regulamento Municipal 

dos Horários de Funcionamento em vigor neste Município. 

 
8.1.2. Suspensão da restrição do horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(Entf. 18865/06) 
DLB N.º 1306/06 | Presente o requerimento de LAVRADOR & SILVA, LDA, proprietário da 

Discoteca  “ Sushi”, com sede no Alto Vieiro, Quinta da Pedreira, lote 5, Leiria, a solicitar que 

seja prolongado o horário de funcionamento até às 06:00horas da manhã, a partir de 

Setembro do corrente ano, para o  estabelecimento  acima mencionado, que se encontrava 

restringido até às 04:00horas, por deliberação de Câmara de 4 de Maio de 2006,  do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente de 15 de Setembro de 2006 a deferir o pedido. 

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

15 de Setembro de 2006, da Senhora Presidente a deferir o pedido de alargamento de 

horário até às 06:00 horas, da Discoteca “Sushi”, sita em Alto Vieiro – Leiria, a partir de 

Setembro do corrente ano. 

 
8.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.24090/06) 
DLB N.º 1307/06 | Presente o requerimento de JOAQUIM NUNO VÉSTIA MILHINHOS, 

residente na Rua da Liberdade n.º 19, Outeiros, Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, a solicitar licença especial de ruído para os dias 7 e 8 de Outubro, para realização 

da  Final do Campeonato Nacional BMX Freestyle 2006 e concerto com Bandas Nacionais 

num pavilhão, sito na Rua Nossa Senhora das Dores, n.º 185 B, freguesia de Boa Vista, no 

horário das 15:00 horas até às 02:00 horas do dia 7 de Outubro e das 15:00 às 22:00 horas 
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do dia 8 de Outubro, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 2006/10/04 a 

deferir o pedido. 

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

4 de Outubro de 2006, da Senhora Presidente a deferir o pedido mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 
 
8.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.24229/06) 
DLB N.º 1308/06 | Presente o requerimento de LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A, na qualidade de empreiteiro, com sede em Quinta da Sardinha, freguesia de Santa 

Catarina da Serra, a solicitar licença especial de ruído, para a execução de trabalhos  da 

empreitada “A17 – Auto-estrada Marinha Grande/Mira” a realizar em Monte Redondo e 

Monte Real, todos os dias, incluindo Sábados, Domingos e Feriados, entre as 00:00horas e 

as 24:00horas, no mês de Outubro do corrente ano, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente de 4 de Outubro de 2006  a deferir o pedido.  

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

4 de Outubro de 2006, da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 

 
8.1.5. Mercado Falcão/têxteis. Anulação de documento de receita (Int.9921/06) 
DLB N.º 1309/06 |Presente uma informação do Sector de Licenciamentos Diversos que é do 

seguinte teor: 

“Chegaram a estes serviços, em 2006/09/20, cheques da mensalidade de Setembro 

de 2006, para pagamento voluntário da taxa de ocupação de lugar no Mercado Falcão, 

Têxteis, cujo prazo terminou em 2006/09/18. Os carimbos de expedição do correio são 

datados de 08/09/2006 e de 15/09/2006. Mais se informa que o atraso em causa tem a ver 

com a distribuição por parte dos Correios. 

Considerando que não podem ser imputadas responsabilidades pelo atraso aos 

vendedores, propõe-se a anulação dos seguintes documentos de receita, que se encontram 

em execução fiscal para cobrança coerciva. 

Doc. Receita 
N.º/2005 

N.ºCont. 
Fiscal 

 
N   o   m   e 

 
Valor 

26065 174510217 ANTÓNIO ALVES RIBEIRO 81,90 

26072 501577319 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES NUEL, LDA 81,90 

Em 2006/09/22”. 

A Câmara deliberou por unanimidade anular os documentos de receita 

mencionados. 

 
8.1.6. Mercado do Levante de Leiria. Correcção de receita em função da rectificação da 
área do lugar n.º 73 (Ent.21884/06) 
DLB N.º 1310/06 | Presente a carta de MIGUEL AMORIM FERNANDES MAFRA, 

contribuinte fiscal n.º 198091621, vendedor de roupas no Mercado de Levante de Leiria, 
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referindo que, desde o início do funcionamento daquele Mercado no parque de 

estacionamento entre o rio e o Mercado Municipal (Maringá), sempre ocupou o lugar 63 com 

10 m2 e o cartaz refere o lugar n.º 73, com 14 m2, solicitando que seja revisto todo o seu 

processo, nomeadamente em relação à  redução do terrado por ocupar menos metros 

quadrados. 

Do processo consta  a seguinte informação do Encarregado de Mercados “...-O 

feirante ocupava o lugar n.º 73, ao qual tinham sido atribuídos 14mts. Todavia e conforme 

informação dos Fiéis de Mercado, ao tempo em serviço no local, efectivamente só ocupava 

10mts. (5x2); 

- Esta situação não foi detectada atempadamente uma vez que o titular não procedia 

ao pagamento das taxas; 

- Está emitido cartaz do lugar, mas não foi entregue porque existe um processo em 

Execuções Fiscais; 

À consideração superior.” 

Feitas buscas de todos os terrados já pagos por este feirante e os que se encontram 

por pagar em execução fiscal, verifica-se que, para correcção da receita em função da área 

correcta, ao valor em dívida deverão ser abatidos terrados correspondentes às seguintes 

guias de recebimento, conforme consta da informação do Sector de Execuções Fiscais: 

- n.ºs 14314, 17043, 19926,22880, 29045,31877 e 34486, de 2005 e 

- n.ºs 7724, 7746, 7804, 14009, 16911 e 20083, de 2006.  

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade anular as guias de 

recebimento acima mencionadas. 

 
8.1.7. Mercado Levante de Leiria. Extinção do direito à ocupação do lugar n.º 45 
(Int.10218/06) 
DLB N.º 1311/06 | Presente uma informação de 2006/09/29, do Senhor Encarregado do 

Mercado, propondo a extinção do direito à ocupação do lugar n.º 45 em nome de MARIA 

ALICE SANTOS, residente em Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, por falta de 

assiduidade, sem apresentar qualquer tipo de justificação tal como está previsto na alínea b) 

do n.º 1 e n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento Municipal da Actividade Municipal de 

Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 21.º, n.º 2 do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária deliberou por unanimidade notificar “Maria Alice Santos”  da intenção da 

extinção do direito de ocupação do lugar n.º 45, com efeitos a 2006/09/29, nos termos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 442/91, de 15 de Novembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 

31 de Janeiro(audiência de interessados). 
 
8.1.8. Mercado Levante de Leiria. Anulação de documento de receita (Int.10219/06) 
DLB N.º 1312/06 | Presente uma informação de 2006/09/29, do Senhor Encarregado do 

Mercado que é do seguinte teor:  

CMLeiria/ Acta n.º 23, de 2006.10.12 
 
 



1398 (37) 

“Tendo em conta que a mudança provisória do mercado se realizou no passado dia 5 

do corrente mês e que não foram entregues os cartazes dos lugares a quem não tivesse 

liquidado as taxas em débito até essa data; 

Considerando que nos termos do artigo 15, n.º 1 do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados do 

Levante), o cartaz do lugar é o titulo de direito de ocupação dos lugares reservados; 

Atendendo a que não foi entregue o referido cartaz ao feirante abaixo indicado, 

proponho que seja anulado o  recibo correspondente ao mês de Setembro e subsequentes: 

1. Maria Alice Santos”.  

A Câmara deliberou por unanimidade anular os documentos de receita com os n.º 

26079/06, Maria Alice Santos. 
 
8.1.9. Pedido de parecer sobre as escadas dos turnos de serviço das farmácias para 
2007. Ratificação de despacho (Ent.22622/06) 
DLB N.º 1313/06 |Presente o ofício da Administração Regional de Saúde, a enviar os mapas 

das escalas dos turnos de serviço para o próximo ano de 2007, das farmácias sediadas 

neste concelho, para efeitos de emissão do parecer a que se refere o artigo 13.º, n.º 2, da 

Portaria n.º 256/81, de 10 de Março, na redacção dada pela Portaria n.º 146/96, de 7 de 

Maio, do qual consta o despacho de parecer favorável do Senhor Vice-Presidente de 

2006/10/04, em substituição da Senhora Presidente. 

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

2006/10/04 do Senhor Vice-Presidente, em substituição da Senhora Presidente, e emitir 

parecer favorável em relação à escala dos turnos de serviço das farmácias para 2007. 

 
8.1.10. Mercado Levante do Pedrógão. Anulação de documento de receita 
(Int.10379/06) 
DLB N.º 1314/06 | Presente a informação do Sector de Mercados, Feiras e Festivais, 

referente à proposta de anulação da guia de recebimento n.º 26103/06, no valor de € 30.24, 

referente ao terrado do mês de Agosto/2006, em nome de JOSÉ MANUEL CAVALEIRO 

MENDES, residente  na Rua dos Carvalheiros, freguesia de Carvide,  titular do lugar n.º 19 

do Mercado Levante da Praia do Pedrógão, em virtude de o referido terrado já ter sido pago 

pela guia de recebimento n.º 23897, de 2006/08/31.  

A Câmara, deliberou por unanimidade anular o documento de receita n.º 26103, 

de 2006/09/19, acima  mencionado. 

 
8.1.11. Mercado Levante de Leiria. Anulação de débitos 
DLB N.º 1315/06 | Retirado 

 
8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Ambiente 
Proposta de encaminhamento para a «Macropeças, Lda», destino final adequado, dos 
veículos em fim de vida (incluindo industriais) na posse da autarquia 
DLB N.º 1316/06 | A Câmara Municipal de Leiria, desde 2002, decidiu, de forma pioneira em 

termos de desempenho ambiental, adoptar procedimentos no que se refere ao 
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encaminhamento para destino final adequado dos VFV em sua posse. Estes procedimentos 

assumiram maior pertinência e enquadramento aquando da publicação do Decreto-Lei n.º 

196/2003, de 22 de Agosto, e das obrigações nele impostas. 

Neste âmbito, foram celebrados, pela Câmara Municipal de Leiria, em 12 de Maio de 

2005, Protocolos de Colaboração (em anexo), com a Macropeças, L.da, operador licenciado 

para o tratamento e eliminação dos resíduos especiais em causa, e com a Valorcar – 

Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, L.da, entidade gestora do sistema 

integrado de gestão de Veículos em Fim de Vida, sendo a Câmara Municipal de Leiria a 

primeira autarquia do País a celebrá-los em simultâneo, garantindo, assim, que todos os 

VFV em sua posse será atribuído o destino final adequado. Refira-se que deste veículos 

fazem parte quer os VFV da frota da Autarquia, quer aqueles que, de acordo com os 

procedimentos legais estabelecidos, reverteram para a sua posse por serem considerados 

abandonados. 

Assim, dado que o Município possui em estaleiro VFV, oportunamente abatidos no 

sector do Património, e tendo em conta que a sua responsabilidade em dar um destino final 

adequado àqueles resíduos se extingue pela transmissão dos mesmos a um operador 

licenciado de gestão de resíduos, como a Macropeças, L.da, conforme artigo 5.º, do 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, serão aqueles encaminhados para aquela 

empresa, ao abrigo do supra referido Protocolo, sendo que, como forma de reconhecimento 

do exemplar desempenho ambiental da Autarquia nesta matéria, se propõem doar ao 

Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente, da Câmara 

Municipal de Leiria, uma scooter eléctrica, modelo Electric Bike, conforme proposta da 

empresa em anexo. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, deliberou por unanimidade 
encaminhar para a empresa Macropeças, L.da, os veículos em fim de vida da sua posse, e 

aceitar a doação de uma scooter eléctrica, modelo Electric Bike, como forma de 

reconhecimento do exemplar desempenho ambiental da Autarquia na gestão deste tipo de 

resíduos. 

 

Ponto nove 
 Divisão  de  Acção Educat iva  Munic ipa l  

 
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Transferência 
da verba do mês de Julho do ano lectivo de 2005/2006 e acertos de contas 
DLB N.º 1317/06 | Presente uma informação/proposta do seguinte teor: 

“Dado o atraso verificado na transferência pelo Estado, dos apoios financeiros a 

atribuir no ano lectivo de 2005/2006, para comparticipação da refeição e animação sócio-

educativa do programa em epígrafe, propõe-se à Câmara o pagamento relativo ao mês de 

Julho de 2006, em conformidade com o disposto no Despacho Conjunto n.º 195/2006, de 17 

de Fevereiro de 2006 (última actualização levada a cabo pelos Ministérios da Educação e do 

Trabalho e da Solidariedade Social) e respectivos acertos de contas a que houver lugar. 

Criança /Refeição/Mês - € 29,97 
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Criança /Complemento de horário/Mês - € 29,02, em salas com menos de 15 crianças 

Salas com 15 ou mais crianças em complemento de horário - € 661,50 p/ sala. 

Assim, as verbas no total de € 29.791,99 deverão ser transferidas de acordo com a 

seguinte lista: 

- Junta de Freguesia de Azoia ...................................................................  € 1.812,69 

- Junta de Freguesia de Bajouca ...............................................................  € 1.637,96 

- Junta de Freguesia de Amor ....................................................................  € 2.731,29 

- Junta de Freguesia de Carreira ..................................................................  € 178,83 

- Junta de Freguesia de Carvide ...................................................................  € 923,52 

- Junta de Freguesia de Coimbrão .............................................................  € 1.288,91 

- Junta de Freguesia de Colmeias ................................................................  € 320,12 

- Junta de Freguesia de Cortes ..................................................................  € 1.244,31 

- Junta de Freguesia de Marrazes ............................................................€ 10.712,03 

- Junta de Freguesia de Memória .................................................................. € 817,83 

- Junta de Freguesia de Milagres ..................................................................  € 915,48 

- Junta de Freguesia de Monte Redondo.....................................................€ 1.221,63 

- Junta de Freguesia de Monte Real ................................................................. € 79,30 

- Junta de Freguesia de Ortigosa ................................................................... € 858,75 

- Junta de Freguesia de Parceiros ..............................................................€ 3.569,66 

- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa ..........................................  € 1.479,68 

A Câmara, depois de analisar a informação e tendo em atenção as disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1, conjugada com a alínea d) do n.º 4, 

ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

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

transferência das verbas para as freguesias constantes na proposta, relativas ao apoio 

social desenvolvido no mês de Julho do ano lectivo de 2005/2006 e respectivos acertos de 

contas. Código Acção Orçamental  2006-A-71 e com a proposta de cabimento n.º 5012/06, 

de 6 de Outubro.  

 

Ponto dez 
 D epar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  

 
10.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
10.1.1. Cedência gratuita das instalações do Castelo. I Encontro de Enfermagem do 
Hospital de Santo André 
DLB N.º 1318/06 | Presente o ofício do Hospital de Santo André com a ENT.21735/06, 

dando conhecimento da realização do I Encontro de Enfermagem no próximo dia 12 de 

Outubro, pretendendo-se constituir um evento de carácter científico para valorização 

profissional e tendo como objectivo a melhoria da prestação de cuidados à população sem 

quaisquer fins lucrativos e sem receitas próprias. 
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Para o efeito solicitam a cedência das instalações do Castelo, pretendendo realizar um 

banquete medieval com animação cultural a cargo do Laboratório de Expressão Dramática 

de Oliveira do Bairro. Solicitam também a isenção da taxa de ocupação de um dia, 

decorrente do Regulamento do Castelo. 

Reconhecendo o interesse nesta iniciativa, resultante da importância do cuidados 

desta classe profissional ao serviço da população e, sendo sempre motivo de divulgação da 

história da Cidade, propõe-se que seja cedido o Castelo, nomeadamente o Palácio, nos 

seguintes termos: 

a) isenção da taxa de ocupação; 

b) o funcionamento assegurado por 2 funcionários da Câmara; 

c) participantes - 120; 

d) toda a logística será suportada pela entidade requerente; 

e) a entidade requerente suportará o pagamento de horas extraordinárias 

necessárias aos dois funcionários em exercício durante o decorrer do evento, que estarão 

presentes para garantir a vigilância do espaço e a abertura da loja durante a entrada e 

permanência dos convidados; 

f) deverão ficar garantidas todas as condições de higiene e segurança existentes no 

Palácio, com especial atenção para o correcto uso do espaço utilizado como cozinha e a 

proibição de despejar qualquer tipo de líquido ou resíduo no exterior, devendo estes 

materiais ser depositados nos respectivos reservatórios no exterior do Castelo. 

g) deverão ser observadas todas as restantes regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, as quais já são do conhecimento da Comissão Organizadora do 

evento. 

A Câmara apreciou a informação da Divisão de Museus e Património e, tendo em 

conta os motivos apresentados, deliberou por unanimidade e, no uso da competência que 

lhe confere a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, ceder gratuitamente as 

instalações do Castelo ao Hospital de Santo André no dia 12 de Outubro. Deverão ainda ser 

considerados os seguintes aspectos: 

a) Número máximo de participantes admitidos – 120; 

b) Toda a logística será suportada pela entidade requerente; 

c) A entidade requerente suportará o pagamento de horas extraordinárias 

necessárias aos dois funcionários em exercício durante o decorrer do evento que estarão 

presentes para garantir a vigilância do espaço e a abertura da loja durante a entrada e 

permanência dos convidados; 

d) Deverão ficar garantidas todas as condições de higiene e segurança existentes no 

Palácio, com especial atenção para o correcto uso do espaço utilizado como cozinha e a 

proibição de despejar qualquer tipo de líquido ou resíduo no exterior, devendo estes 

materiais ser depositados nos respectivos reservatórios no exterior do Castelo. 

e) Deverão ser observadas todas as restantes regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, as quais já são do conhecimento da Comissão Organizadora do 

evento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.1.2. Cedência gratuita das instalações do Castelo. Associação Nacional de 
Bombeiros Profissionais 
DLB N.º 1319/06 | Presentes os ofícios da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais 

(ENT.23991/06 e ENTEF. 6048/06) dando conhecimento da realização do Seminário 

“Pensar Leiria” no próximo dia 26 de Outubro, o qual se pretende constituir num evento de 

carácter científico para valorização profissional e pessoal, tendo como objectivo conhecer 

melhor a cidade na perspectiva dos vários condicionantes naturais e humanos ao exercício 

da Protecção Civil. O evento não tem quaisquer fins lucrativos nem receitas próprias e é 

aberto ao público em geral. 
Para o efeito solicitam a cedência das instalações do Castelo/Palácio, para a 

realização do respectivo seminário. Solicitam também a isenção da respectiva taxa de 

ocupação de um dia, decorrente do Regulamento do Castelo. 

  Reconhecendo o interesse da iniciativa, resultante da importância dos cuidados que 

esta classe profissional presta ao serviço da população e, sendo sempre motivo de 

divulgação da história da Cidade, propõe-se que seja cedido o Castelo, nomeadamente o 

Palácio, nos seguintes termos: 

a) isenção da taxa de ocupação 

b) o evento, a sua preparação funcionará em horário de expediente 

c) participantes - 120; 

d) toda a logística será suportada pela entidade requerente; 

e) ficam a cargo do requerente a manutenção de todas as condições de higiene e 

segurança existentes no Palácio, com especial atenção para o correcto uso do espaço 

utilizado como cozinha e a proibição de despejar qualquer tipo de líquido ou resíduo no 

exterior, devendo estes materiais ser depositados nos respectivos reservatórios no exterior 

do Castelo. 

f) deverão ser observadas todas as restantes regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, as quais já são do conhecimento da entidade organizadora do evento. 

A Câmara apreciou a informação da Divisão de Museus e Património e, tendo em 

conta os motivos apresentados, deliberou por unanimidade e, no uso da competência que 

lhe confere a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, ceder gratuitamente as 

instalações do Castelo, devendo ser cumpridas todas as condições mencionadas na referida 

informação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.1.3. Marionetas em Novembro 
DLB N.º 1320/06 | Tendo-se realizado pela primeira vez em 1999 o projecto de animação 

para a infância “Marionetas em Novembro”, consistia o mesmo num Festival inter-municipal 

de marionetas, com espectáculos realizados essencialmente nas freguesias do Concelho, 

para o público escolar. 
Conscientes de que a arte do Teatro de Marionetas é, sem dúvida,  uma das mais 

antigas formas artísticas que é importante preservar e acarinhar, decorrerá um ciclo de 
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Marionetas, a levar a efeito de 1 a 26 de Novembro, sendo  esta actividade desenvolvida no 

Teatro Miguel Franco, contando com a projecção de um filme de marionetas, uma 

exposição, um ateliê de bonecos de esponja e 7 espectáculos. 

Este projecto encontra-se inscrito no Plano de Actividades para 2006 e a programação 

terá custos que se prevêm na ordem dos €9.000,00 que incluem cachets, pacote gráfico, 

refeições,  alojamentos e apoio logístico diverso. 

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

 

10.1.4. Subsídio à Associação Folclórica da região de Leiria – Alta Estremadura 
DLB N.º 1321/06 | Presente um ofício da Associação Folclórica da Região de Leiria – Alta 

Estremadura, em que é solicitado apoio financeiro para despesas efectuadas com a 

organização do Desfile Etnográfico 2006. 

Foi entregue também o Relatório de Actividades de 2005 e o Plano de Actividades 

para 2006. 

Esta Associação, para além de ser um importante elo de ligação entre a Autarquia e 

os Ranchos do Concelho, de prestar um valoroso e imprescindível acompanhamento técnico 

aos mesmos, tem colaborado com a Câmara na realização de animações diversas: Desfile 

Etnográfico, Feira de Leiria, Feira das Velharias, Encontros vários. Assim, para que a 

Associação possa continuar a prestar essa colaboração preciosa à Autarquia, propõe-se que 

lhe seja atribuído  um subsídio no valor de €2.000,00, utilizando para o efeito a verba 

prevista no Plano para 2006, na Rubrica 12/040701 – 0206 A 238 (Apoio a Funcionamento e 

Actividades – Ranchos Folclóricos), e objecto da proposta de cabimento n.º 4986/06, de 2 de 

Outubro. 

A Câmara, depois de analisada a informação prestada pela Divisão da Cultura e 

Gestão de Espaços Culturais e, concordando com os motivos apresentados, deliberou por 
unanimidade e ao abrigo do disposto 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, 

atribuir à Associação Folclórica da Região de Leiria – Alta Estremadura, a verba de 

€2.000,00, para apoio financeiro das despesas efectuadas com a organização do Desfile 

Etnográfico 2006. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.5. Subsídio à Sociedade Filarmónica Maceirense. Transportes 
DLB N.º 1322/06 | Presente o ofício da Sociedade Filarmónica Maceirense com a 

ENT.10876/2006 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de viagem a Vila 

Franca de Xira, no dia 1 de Maio de 2006, para participar num concurso nacional de Bandas 

Filarmónicas.  
Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas deslocações 

para a divulgação do Concelho e da sua cultura, propõe-se que seja atribuído à Sociedade 

Filarmónica Maceirense, um subsídio no valor de €300,00, para apoiar a referida viagem, 

utilizando para o efeito a verba prevista no Plano para 2006, na Rubrica 12/040701-0201 
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A233 (Apoio a Funcionamento e Actividades – Filarmónicas), objecto da proposta de 

cabimento n.º 4985/06, de 2 de Outubro.  

Analisado o assunto e concordando com os motivos expostos na informação 

prestada pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, a Câmara deliberou por 
unanimidade 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 dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir 

um apoio no valor de €300,00 à Sociedade Filarmónica Maceirense para ajuda nas 

despesas efectuadas com a viagem a Vila Franca de Xira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
10.2.1. Alteração ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado 
entre o Município de Leiria e a União Desportiva da Serra 
DLB N.º 1323/06 | Presente o ofício n.º 33674/05, de 16 de Dezembro de 2005, da União 

Desportiva da Serra, solicitando a prorrogação de prazo para a execução do Tanque 

Aprendizagem/Piscina Coberta, nos termos e fundamentos dele constantes, acompanhado 

do competente processo administrativo e da informação jurídica n.º 77/2006. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade ao abrigo do disposto no 

n.º 2 da cláusula Quinta do contrato-programa mencionado em epígrafe, alterar o prazo 

constante da alínea a) do n.º 1 da cláusula Terceira daquele contrato para 31 de Dezembro 

de 2006, por considerar que as razões expostas pela União Desportiva da Serra, no seu 

ofício n.º 33674/05 constituem fundamento bastante para tanto. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal para 

proceder à assinatura do competente aditamento ao referido contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2.2. Apoio para a comemoração do Dia do Coração. Freguesia de Santa Catarina da 
Serra 
DLB N.º 1324/06 | Presente o ofício da Freguesia de Santa Catarina da Serra, com entrada 

n.º 21174/06, de 24/08/06, a solicitar apoio para a organização de um evento para 

comemorar o Dia do Coração, no dia 24 de Setembro de 2006, a realizar em Santa Catarina 

da Serra. 

Considerando que a iniciativa procura sensibilizar a população para a problemática do 

coração e a necessidade da prática de actividade física, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Leiria atribua um apoio  financeiro no valor total de €750, 00 (setecentos e cinquenta 

euros) para fazer face às despesas inerentes com a aquisição de t-shirts para oferta aos 

participantes no evento supracitado. 
Analisado o assunto e, tendo em consideração as disposições conjugadas da alínea 

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

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade atribuir à Freguesia de Santa Catarina da Serra um apoio  financeiro no 

valor total de €750, 00 (setecentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas inerentes 
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com a aquisição de t-shirts para oferta aos participantes, mediante a apresentação do 

respectivo comprovativo de despesa. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

12/04050109 e foi objecto de proposta de cabimento n.º 4984/06, de 2 de Outubro. 

 
10.2.3. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e o Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 
DLB N.º 1325/06 | Pela Divisão do Desporto e Juventude é presente a minuta de Protocolo 

em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e o 

Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 

Considerando que:  

- a terapia assistida por cavalos é um método que permite que a criança tenha uma 

vivência de muitos acontecimentos em simultâneo, e no qual as acções, reacções e 

informações são numerosas; 

- um dos aspectos mais importantes neste tipo de tratamento é a consciencialização 

das crianças e jovens das suas capacidades e não das suas incapacidades, 

trabalhando a criança como um todo, tanto pelo lado psíquico como pelo lado 

somático; 

- a terapia assistida por cavalos tem como objectivo proporcionar o desenvolvimento 

de potencialidades, respeitando os limites e visando a integração na sociedade de 

forma a obter benefícios físicos, psicológicos, educativos e sociais; 

- os movimentos rítmicos e precisos do cavalo, a liberdade provocada pela sensação 

de cavalgar e o contacto directo com a natureza são capazes de fazer verdadeiros 

milagres no tratamento e recuperação de pessoas com problemas motores, mentais 

e emocionais; 

- a cadência rítmica e constante do cavalo proporciona uma forma ideal de trabalho e 

estimulação;  

- a possibilidade de variar as cadências, aumentando ou diminuindo os ritmos do 

movimento, assim como a variação do movimento do cavalo permitem uma grande 

variabilidade de estimulação. Por cada minuto a cavalo a passo, este transmite 

cento e dez impulsos neurosensoriais ao utente; 

- o cavalo confere movimento e o movimento é vida. 
Assim, entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, N.I.P.C. 505 181 266, como primeira outorgante, e o Núcleo 

Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, cuja constituição se 

encontra publicada na 3.ª Série do Diário da República n.º 146, de 27 de Junho de 1998, 

como segundo outorgante, a seguir designado por Núcleo Regional de Leiria da APPC, com 

sede na Rua Verde Pinho, Lote 1, n.ºs 201, 207 e 213, R/c, Freguesia de Marrazes, 

Concelho de Leiria, com o cartão de identificação de entidade equiparada a pessoa colectiva 

n.º 901 324 698, representado pela sua Presidente Lúcia Maria da Luz Ferreira Bento, é 

celebrado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
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de Setembro, o presente protocolo de colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege 

pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo os seguintes: 

a) melhorar o equilíbrio; 

b) fortalecer a musculatura; 

c) melhorar a coordenação, reflexos e planificação motora; 

d) melhorar a capacidade de relaxamento muscular; 

e) alterar padrões de movimento desadequados; 

f) normalizar o tónus; 

g) melhorar o controlo postural; 

h) melhorar os padrões cardio-respiratórios; 

i) fomentar a confiança e a concentração; 

j) incrementar a interacção social; 

k) melhorar a auto-estima e a auto-confiança; 

l) melhorar a capacidade de atenção e concentração; 

m) aprender a cuidar do cavalo; 

n) conhecer o equipamento do cavalo e a sua ordem de colocação; 

o) contar e desmontar do cavalo a passo, trote e galope; 

p) desenvolver o respeito pelos animais; 

q) aumentar o número de vivências; 

r) criar relações de amizade com os companheiros. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Núcleo Regional de Leiria da APPC) 

O Núcleo Regional de Leiria da APPC obriga-se a: 

a) disponibilizar um Fisioterapeuta, um Terapeuta Ocupacional e um Técnico de 

Psicomotricidade para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de Hipoterapia;  

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até à “Quinta do Pinheiro Manso” e regresso 

às instalações do Núcleo Regional de Leiria da APPC, de acordo com o calendário e 

horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 

listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 

hipoterapia; 

d) enviar à segunda outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 

Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Município de Leiria) 

A primeira outorgante obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 

para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) ao Núcleo Regional de Leiria 

da APPC, pela participação de 15 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 
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O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2006 e termina no dia 30 de 

Junho de 2007, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 

entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no 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, 12 de Outubro de 2006 

A primeira outorgante     O segundo outorgante 

______________________________        ____________________________” 

Analisado o assunto e, tendo em consideração as disposições conjugadas da alínea 

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

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com o Núcleo Regional de Leiria da 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. 

O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

CAE 12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 5007/06, de 6 de Outubro. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 
 

10.2.4. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e a “Cercilei – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de 
Leiria C.R.L.” 
DLB N.º 1326/06 | Pela Divisão do Desporto e Juventude é presente a minuta de Protocolo 

em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e a 

“Cercilei - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria C.R.L.” 

Considerando que: 

- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e motor; 

- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 

recreação e mutuação; 

- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 

de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 

ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes da 

CERCILEI; 
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- a CERCILEI dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil subsidiar 

a actividade na sua totalidade; 

- se trata de crianças e jovens com deficiência mental, sendo algumas completamente 

dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante do 

adulto, para a realização das várias actividades. 

Assim, entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, N.I.P.C. 505 181 266, como primeira outorgante, e a CERCILEI – 

Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria, C.R.L., instituição 

de utilidade pública, criada por despacho publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, 

de 9 de Fevereiro de 1980, e de acordo com a publicação na 3.ª Série do Diário da 

República, n.º 152, de 2 de Julho de 1990, com sede na Rua das Moitas Altas, 279, 

Pinheiros, Marrazes, 2401 - 976 Leiria, como segunda outorgante, doravante designada por 

CERCILEI, representada por Maria Cristina Meireles, é celebrado, 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, o presente protocolo 

de colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo os seguintes: 
a) normalizar o tónus muscular; 

b) facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

c) mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

d) estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

e) desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

f) melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

g) melhorar o equilíbrio; 

h) aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

i) melhorar a circulação e a respiração; 

j) melhorar a integração sensorial; 

k) inibir padrões de movimentos anormais; 

l) aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

m) estimular a motivação; 

n) incentivar a comunicação e as apetências sociais e; 

o) desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da  CERCILEI) 

A CERCILEI obriga-se a:  

a) disponibilizar um Técnico de Serviço Social, um Fisioterapeuta, dois Terapeutas 

Ocupacionais e um Motorista para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 

Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 

às instalações da Cercilei, de acordo com o calendário e horário estipulado; 
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c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 

listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 

hipoterapia; 

d) enviar à primeira outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 

anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 

para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) à CERCILEI, pela participação 

de 16 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2006 e termina no dia 30 de 

Junho de 2007, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 

entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no 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, 12 de Outubro de 2006 

            A primeira outorgante                          A segunda outorgante 

_______________________________               _____________________________” 

Analisado o assunto e, tendo em consideração as disposições conjugadas da alínea 

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

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a “Cercilei – Cooperativa de 

Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria C.R.L.”. 

 O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

CAE 12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 5008/06, de 6 de Outubro. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
10.2.5. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e a Fundação António Silva Leal – Colégio D. Dinis – Internato Masculino de 
Leiria”  
DLB N.º 1327/06 | Pela Divisão do Desporto e Juventude é presente a minuta de Protocolo 

em epígrafe, que abaixo se transcreve: 
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“Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e a 

Fundação António Silva Leal – Colégio D. Dinis – Internato Masculino de Leiria 

Considerando que: 

- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro psíquico, bem–

estar emocional, comportamental  e motor; 

- um dos aspectos mais importantes neste tipo de tratamento é a consciencialização das 

crianças e jovens das suas capacidades e não das suas incapacidades, trabalhando a 

criança como um todo, tanto pelo lado psíquico como pelo lado somático; 

- a terapia assistida por cavalos tem como objectivo proporcionar o desenvolvimento de 

potencialidades, respeitando os limites e visando a integração na sociedade de forma a 

obter benefícios físicos, psicológicos, educativos e sociais; 

- se trata de crianças e jovens com dificuldades de motivação/concentração e entusiasmo 

para as actividades que desenvolvem quer a nível escolar quer a nível profissional, com 

problemas emocionais/afectivos resultado da situação familiar: 

- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização e 

recreação; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os utentes do Colégio D. 

Dinis – Internato Masculino de Leiria; 

- Colégio D. Dinis – Internato Masculino de Leiria dispõe de fracos recursos de ordem 

financeira, tornando-se difícil subsidiar a actividade na sua totalidade. 

Assim, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

como primeiro outorgante, e a Fundação António Silva Leal, reconhecida como instituição 

particular de solidariedade social devidamente registada sob o nº 27/93 do Livro 05 das 

Fundações de Solidariedade Social da Direcção Geral da Segurança Social, pessoa 

colectiva nº 502904879, com sede na Praça de Londres nº 9, 2º esquerdo, 1000 Lisboa, 

como segunda outorgante, doravante designada por Colégio D. Dinis – Internato Masculino 

de Leiria, representada pelo administrador da Fundação, Valdemar Saleiro, é celebrado, 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, 

o presente protocolo de colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege pelas 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo os seguintes: 

a) melhorar o equilíbrio; 

b) aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

c) fortalecer a musculatura; 

d) melhorar a circulação e a respiração; 

e) aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

f) estimular a motivação; 

g) incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

h) desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Colégio D. Dinis - IML) 

O Colégio D. Dinis – IML obriga-se a: 

a) disponibilizar uma monitora para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 

Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 

às instalações do Colégio D. Dinis - IML, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 

listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 

hipoterapia; 

c) enviar à primeira outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 

Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 

para o efeito, o valor mensal de €400,00 (Quatrocentos euros) ao Colégio D. Dinis - IML, 

pela participação de 12 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2006 e termina no dia 30 de 

Junho de 2007, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 
CLÁUSULA QUINTA 

(Casos Omissos) 
As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 

entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no 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, 12 de Outubro de 2006 

A primeira outorgante    A segunda outorgante 

____________________________                ____________________________” 

Analisado o assunto e, tendo em consideração as disposições conjugadas da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 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, com a 

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a Fundação António Silva Leal – 

Colégio D. Dinis - Internato Masculino de Leiria.     

O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de cabimento 

n.º 5009/06, de 6 de Outubro. 
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Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
10.2.6. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e o Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel 
DLB N.º 1328/06 | Pela Divisão do Desporto e Juventude é presente a minuta de Protocolo 

em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e o 

Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel 

Considerando que: 

- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro psíquico, bem 

estar emocional e comportamental; 

- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 

recreação e mutuação; 

- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 

de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 

ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes do 

Lar de Santa Isabel. 
- o Lar de Santa Isabel dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil 

subsidiar a actividade na sua totalidade; 

- se trata de crianças e jovens com dificuldades de motivação/concentração e entusiasmo 

para as actividades que desenvolvem quer a nível escolar quer a nível profissional, com 

problemas emocionais/afectivos resultado da situação familiar. 

Assim, entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, N.I.PC. 505 181 266, como primeira outorgante, e o Centro Social 

Paroquial Paulo VI - Lar Santa Isabel, a seguir designado por Lar de Santa Isabel, com sede 

na Rua Tenente Valadim, 66, 2410-190 Leiria, reconhecida por despacho de 27 de Janeiro 

de 1970, publicado na 3.ª série do Diário da República, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 1970, 

como segundo outorgante, representado por Maria da Conceição S. e Sousa Lopes, é 

celebrado, 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, o presente protocolo de colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege 

pelas seguintes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 
Constituem objectivos do presente protocolo os seguintes: 
- Normalizar o tónus muscular; 

- Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

- Melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

- Melhorar o equilíbrio; 

- Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

- Melhorar a circulação e a respiração; 

- Melhorar a integração sensorial; 

- Melhorar a capacidade perceptiva e sensorial a estímulos; 
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- Melhorar os desejos; 

- Inibir padrões de movimentos anormais; 

- Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

- Estimular a motivação e a vontade; 

- Incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

- Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Lar Santa Isabel) 

O Lar Santa Isabel obriga-se a: 

a) disponibilizar duas Educadoras Sociais e um Motorista para acompanhamento dos 

alunos/utentes às sessões de Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso às 

instalações do Lar Santa Isabel, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 

listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 

hipoterapia; 

d) enviar à segunda outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 

Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 

para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) ao Lar de Santa Isabel, pela 

participação de 24 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2006 e termina no dia 30 de 

Junho de 2007, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 

entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no 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, 12 de Outubro de 2006 

A primeira outorgante         O segundo outorgante 

__________________________                                  _________________________” 

Analisado o assunto e, tendo em consideração as disposições conjugadas da alínea 

f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 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, com a 
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nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com o Centro Social Paroquial Paulo 

VI – Lar de Santa Isabel. 

 O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

CAE 12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de 

cabimento n.º 5010/06, de 6 de Outubro.  

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 
 
10.2.7. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de 
Leiria e a “Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” 
DLB N.º 1329/06 | Pela Divisão do Desporto e Juventude é presente a minuta de Protocolo 

em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e a 

“Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” 

Considerando que: 

- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e motor; 

- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 

recreação e mutuação; 

- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 

de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 

ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os utentes da OÁSIS; 
- a OÁSIS dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil subsidiar a 

actividade na sua totalidade; 

- se trata de jovens e adultos com deficiência mental, sendo alguns completamente 

dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante do 

adulto, para a realização das várias actividades. 

Assim, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

como primeiro outorgante, e a “OÁSIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a 

Integração Social”, reconhecida como instituição de utilidade pública, de acordo com a 

publicação na III.ª Série do Diário da República, n.º 40, de 17 de Fevereiro de 1992, com 

sede na Rua do Oásis, n.º 11, Vale Sepal, Pousos, 2410 – 279 Leiria, como segunda 

outorgante, doravante designada por OÁSIS, representada por Maria de Fátima Marques da 

Costa na qualidade de Presidente da Direcção é celebrado, 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, o presente protocolo de 

colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Constituem objectivos do presente protocolo os seguintes: 
- Normalizar o tónus muscular; 

- Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

- Mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 
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- Estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

- Desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

- Melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

- Melhorar o equilíbrio; 

- Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

- Melhorar a circulação e a respiração; 

- Melhorar a integração sensorial; 

- Inibir padrões de movimentos anormais; 

- Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

- Estimular a motivação; 

- Incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

- Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da OÁSIS) 

A OÁSIS obriga-se a:  

a) disponibilizar duas monitoras para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 

Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 

às instalações da OÁSIS, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 

listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 

hipoterapia; 

d) enviar à primeira outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 

Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 

para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) à OÁSIS, pela participação de 

16 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2006 e termina no dia 30 de 

Junho de 2007, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 
CLÁUSULA QUINTA 

(Casos Omissos) 
As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 

entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no 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. 
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Leiria, 12 de Outubro de 2006 

A primeira outorgante    A segunda outorgante 

_______________________ ___                _______________________” 

Analisado o assunto e, tendo em consideração as disposições conjugadas da alínea 

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

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a “Oásis – Organização de Apoio 

e Solidariedade para a Integração Social”. 

O apoio protocolado está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de cabimento 

n.º 5011/06, de 06 de Outubro. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 
10.3. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
10.3.1. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 
Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1136 de Carvide (Ent 21471/06) 
DLB N.º 1330/06 | Pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1136 de Carvide foi 

presente o ofício, com o número de entrada 21471/06, oficializando a candidatura ao apoio 

pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a iniciativa “Melhoramentos 

da Sede”, através da atribuição de um subsídio, no valor de €1.050,00 (mil e cinquenta 

euros), designadamente para a aquisição de mosaico. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal 

para 2006, Código de Classificação Económica 12/080701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 010102/ 2006/ I/ 186), cabimentada pela proposta n.º 4744/06, de 21 de Setembro.  
A Câmara analisou o assunto e, nos termos das disposições conjugadas da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. n.º 1136 de Carvide um subsídio no valor de €1.050,00 (mil e cinquenta euros), 

designadamente para a aquisição de mosaico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.3.2. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 
Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1054 de Monte Redondo (Ent 21596/06) 
DLB N.º 1331/06 | Pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1054 de Monte Redondo 

foi presente o ofício, com o número de entrada 21596/06, oficializando a candidatura ao 

apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a iniciativa “Aquisição de 

Equipamento de Sede”, através da atribuição de um subsídio, no valor de €1.200,00 (mil e 

duzentos euros), designadamente para um computador, uma impressora, um armário para 

arquivo e um armário para biblioteca. 
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Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal 

para 2006, Código de Classificação Económica 12/080701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 010102/ 2006/ I/ 186), cabimentada pela proposta n.º 4744/06, de 21 de Setembro. 

A Câmara analisou o assunto e, nos termos das disposições conjugadas da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. n.º 1054 de Monte Redondo um subsídio no valor de €1.200,00 (mil e duzentos 

euros), designadamente para um computador, uma impressora, um armário para arquivo e 

um armário para biblioteca. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

                                                                                                                                                                      
10.3.3. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 
A.M.J.A.L. – Associação Musical da Juventude Académica de Leiria (Ent 21754/06) 
DLB N.º 1332/06 | Pela A.M.J.A.L. – Associação Musical da Juventude Académica de Leiria 

foi presente o ofício, com o número de entrada 21754/06, oficializando a candidatura ao 

apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade “II Colippo – 

Festival de Tunas da Cidade de Leiria”, através da atribuição de um subsídio, no valor de 

€1.300,00 (mil e trezentos euros), designadamente para fazer face a despesas de estadia e 

deslocação. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja condicionada à 

apresentação do cartão de identificação fiscal. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2006, Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º 

de projecto acção – 010103/ 2006/ A/ 283), cabimentada pela proposta n.º 4743/06, de 21 

de Setembro. 

A Câmara analisou o assunto e, nos termos das disposições conjugadas da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à A.M.J.A.L. – Associação Musical da 

Juventude Académica de Leiria um subsídio no valor de €1.300,00 (mil e trezentos euros), 

designadamente para fazer face a despesas de estadia e deslocação. 

Mais deliberou que a liquidação do apoio esteja condicionada à apresentação do 

cartão de identificação fiscal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.3.4. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 
Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria (Ent 21755/06) 
DLB N.º 1333/06 | Pelo Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria foi presente o 

ofício, com o número de entrada 21755/06, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, 

do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 
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Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a iniciativa “Melhoramentos 

do Espaço Exterior”, através da atribuição de um subsídio, no valor de €994,00 (novecentos 

e noventa e quatro euros), designadamente para a aquisição de cimento e betão. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2006, Código de Classificação Económica 12/080701 (código/ ano/ tipo/ n.º 

de projecto acção – 010102/ 2006/ I/ 186), cabimentada pela proposta n.º 4744/06, de 21 de 

Setembro. 
A Câmara analisou o assunto e, nos termos das disposições conjugadas da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Corpo Nacional de Escutas – Junta 

Regional de Leiria um subsídio no valor de €994,00 (novecentos e noventa e quatro euros), 

designadamente para a aquisição de cimento e betão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3.5. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual II. 
Associação de Solidariedade de Leiria (Ents 21852/06 e 23792/06) 
DLB N.º 1334/06 | Pela Associação de Solidariedade de Leiria foram presentes os ofícios, 

com os números de entrada 21852/06 e n.º 23792/06, oficializando a candidatura ao apoio 

pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade “EAR 2006”, 

através da atribuição de um subsídio, no valor de €1.000,00 (mil euros), designadamente 

para fazer face a despesas com a participação de artistas. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2006, Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º 

de projecto acção – 010103/ 2006/ A/ 283), cabimentada pela proposta n.º 4743/06, de 21 

de Setembro. 
A Câmara analisou o assunto e, nos termos das disposições conjugadas da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Solidariedade de Leiria 

um subsídio no valor de €1.000,00 (mil euros), designadamente para fazer face a despesas 

com a participação de artistas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.3.6. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. Apoio Pontual I. 
Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Leiria (Ent 21853/06) 
DLB N.º 1335/06 | Pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Leiria foi 

presente o ofício, com o número de entrada 21853/06, oficializando a candidatura ao apoio 

pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade “VIII Jornadas 

dos alunos da ESSLei”, através da atribuição de um subsídio, no valor de €250,00 (duzentos 

e cinquenta euros), designadamente para fazer face a despesas com bens alimentares. 
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Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja condicionada à 

apresentação do cartão de identificação de pessoa colectiva, com a alteração da 

denominação da associação. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2006, Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º 

de projecto acção – 010103/ 2006/ A/ 283), cabimentada pela proposta n.º 4743/06, de 21 

de Setembro. 
A Câmara analisou o assunto e, nos termos das disposições conjugadas da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Saúde de Leiria um subsídio no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), 

designadamente para fazer face a despesas com bens alimentares. 

Mais deliberou que a liquidação do apoio esteja condicionada à apresentação do 

cartão de identificação de pessoa colectiva, com a alteração da denominação da 

associação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3.7. Recepção ao Caloiro 2006 – Pedido de apoio (Ent 24359/06) 
DLB N.º 1336/06 | Pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Leiria, com o número de contribuinte 502 625 481, é presente a Ent.24359/2006, 

datada de 2 de Outubro do corrente, solicitando apoio para a “Recepção ao Caloiro 2006”, a 

realizar entre os dias 15 a 22 de Outubro. 

Considerando que a “Recepção ao Caloiro” se tem afirmado como pólo de 

aproximação dos estudantes das várias escolas de ensino superior de Leiria à sociedade 

civil; 

Considerando que o evento atingiu já alguma tradição académica junto do 

movimento estudantil universitário e que o mesmo tem protagonizado momentos de 

animação e envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria; 

Considerando ainda que a Câmara Municipal de Leiria não atribuirá o apoio logístico 

verificado em edições transactas, o qual, desta feita, se cingirá, ao nível do recinto, a ligeiro 

melhoramento do terreno, ao transporte de grades e barracas metálicas, ao empréstimo de 

material eléctrico, à execução de rede de abastecimento de água, à disponibilização de uma 

viatura de combate a incêndios de primeira intervenção, bem como à presença dos 

Bombeiros Municipais de Leiria aquando do Desfile, propõe a Senhora Presidente a 

atribuição de um apoio financeiro no valor de €14.000,00 (catorze mil euros). O apoio 

financeiro proposto estima-se a fazer face às demais despesas com a organização do 

evento, entre as quais a vedação física, iluminação e limpeza diária do recinto, electrificação, 

montagem e assistência técnica para todas as estruturas existentes no recinto, desinfecção 

diária e limpeza e recolha dos despojos dos WC portáteis e colocação de um posto de 

triagem para socorros no recinto. 

De acordo com as deliberações n.º 1520/05 e n.º 1523/05 do despacho de delegação 

de competências da Senhora Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2005, ao abrigo 
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do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e de acordo 

com a subdelegação de competências lhe conferidas pela Senhora Presidente em despacho 

de 4 de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de 

Dezembro, a Senhora Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia 9 de Outubro despacho 

de autorização para a realização dos espectáculos das Noites da Recepção ao Caloiro; do 

seguinte teor: 

«Autorizar que o horário máximo de funcionamento seja fixado entre as 05h30m – 

06h00m do Sábado e Domingo, e entre as 4h30m – 05h00m durante os restantes dias da 

semana, devendo a organização providenciar junto da PSP para que diariamente tudo de 

desenrole dentro da normalidade, nomeadamente à entrada e saída do recinto. 

Caso a avaliação das cinco primeiras noites, feita pela recolha diária das queixas 

apresentadas ao Município de Leiria e à PSP, seja considerada positiva, prevê-se a 

possibilidade de estender o horário de Sábado e Domingo até às 06h00m – 07h00m, sendo 

o respectivo despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães.  

A emissão da licença de funcionamento de recinto improvisado deverá ser 

condicionada à apresentação, pela requerente, de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria 

desta Autarquia, no valor de €250,00 para salvaguardar a eventual degradação do espaço 

público junto da saída do recinto e danos nos equipamentos do Município de Leiria. 

A despesa a efectuar no âmbito da “Recepção ao Caloiro 2006” está em conformidade 

com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2006, Código de Classificação 

Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0306/ 2006/ A/ 296) e 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 

0199 / 2006 / A / 289), cabimentada pela proposta n.º 4989/06, de 3 de Outubro. 
A Câmara tomou conhecimento do despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa 

Magalhães e tendo em consideração o disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

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

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade aprovar o apoio logístico e financeiro proposto pela Senhora Presidente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Ponto onze 
 D i v i s ã o  d e  A m b i e n t e  e  S e r v i ç o s  U r b a n o s  

 
11.1. Apoio à Freguesia da Carreira para arruamentos no cemitério da Carreira 
DLB N.º 1337/06 | Foi presente, pela Senhora Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, um pedido formulado pela Freguesia da Carreira com a Ent. 

14645/06, para apoio na execução de arruamentos do Cemitério da Carreira. 

Vem agora a Freguesia da Carreira solicitar à Câmara um apoio financeiro no valor 

de €15.367,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade conceder um apoio à Freguesia 
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da Carreira no valor de €15.367,00 (quinze mil e trezentos e sessenta e sete euros) para 

arruamentos no Cemitério da Carreira. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

rubrica 2006-I-320, e foi objecto da proposta de cabimento n.º  5014/06, de 6 de Outubro. 

 

11.2.  Apoio à Freguesia de Amor para reparações no cemitério da Coucinheira 
DLB N.º 1338/06 | Retirado 

 

11.3.  Apoio à Junta de Freguesia de Monte Redondo para alargamento do Cemitério 
de Monte Redondo. Trabalhos de calçada e assentamento de lancil 
DLB N.º 1339/06 | Foi presente pela Senhora Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do 

Desenvolvimento Económico um pedido formulado pela Freguesia de Monte Redondo com a 

Ent. 23215/2006, para apoio no alargamento do Cemitério de Monte Redondo, 

designadamente trabalhos de calçada e assentamento de lancil.  
A Câmara no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou 
por unanimidade atribuir o apoio à Junta de Freguesia de Monte Redondo no valor de 

€10.081,72 (dez mil e oitenta e um euros e setenta e dois cêntimos). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

0103/0805010222 (2006-I-218), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5015/06, de 6 de 

Outubro. 

 

11.4.  Apoio à AMITEI – Associação dos Amigos da Mata dos Marrazes 
DLB N.º 1340/06 | Foi presente pela Senhora Dra. Neusa Magalhães, Vereadora da Acção 

Social e Família, a proposta que a seguir se transcreve:  
“Pela AMITEI – Associação dos Amigos da Mata de Marrazes, freguesia de Marrazes, 

com o NIPC 500 990 972, através do oficio datado de 08/09/2006, com o registo de entrada 

nº2006/22177 é solicitado apoio financeiro para o desenvolvimento de actividades, no 

âmbito da Comissão Social de Freguesia de Marrazes, na qual é entidade parceira, 

representada activamente no Plenário e no Núcleo Executivo. 

A AMITEI – Associação dos Amigos da Mata dos Marrazes, é uma Instituição de 

Solidariedade Social, que tem vindo a desempenhar um papel activo na área do 

desenvolvimento social da freguesia de Marrazes, em estreita colaboração com as 

autarquias – Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Marrazes – quer em projectos de 

prevenção de toxicodependência, quer, em acções mais recentes no âmbito do Projecto 
Viver Melhor/Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, com vista à intervenção articulada junto de 

famílias em situação de desprotecção social, assim como em acções de formação parental. 

Atendendo a que a Junta de Freguesia de Marrazes não dispõe de um quadro técnico, 

com competências na área social, e numa perspectiva de rentabilização de recursos 

humanos, e articulação da intervenção ao nível do desenvolvimento social da freguesia, esta 

autarquia tem vindo a usufruir de recursos humanos da AMITEI, que por sua vez têm visto o 

seu período de trabalho aumentar, nomeadamente em períodos nocturnos. 
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Face ao excelente trabalho, no domínio da acção social, que se tem vindo a sustentar 

na freguesia de Marrazes, com o empenho da AMITEI – Associação dos Amigos da Mata 

dos Marrazes, e tendo em consideração o acréscimo de trabalho por parte dos recursos 

humanos desta IPSS’s, em prol do desenvolvimento social da freguesia e, por inerência, do 

concelho de Leiria, atendendo à sua dimensão e problemáticas sociais, propõe-se que lhe 

seja atribuída uma comparticipação financeira anual, no valor de €18.207,00 (dezoito mil, 

duzentos e sete euros), para fazer face às despesas com o pagamento de um técnico 

superior.  

Propõe-se, ainda, que a comparticipação financeira seja paga em tranches mensais, 

reportando-se o seu início ao mês de Outubro do presente ano, e termo em Setembro de 

2007.” 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em conta o interesse municipal na 

melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no concelho, nomeadamente 

daquelas que estão em situação de maior desprotecção social, bem como o estabelecido na 

alínea d) do artigo 181º do Regulamento da Organização dos serviços Municipais, publicado 

no Apêndice n.º 15 – 2ª Série n.º 23 de Fevereiro de 2005 (cooperar com as instituições de 

solidariedade social, em parceria com a Administração Central em programas de acção 

social de âmbito municipal, designadamente nos domínios do combate à pobreza e à 

exclusão social) deliberou por unanimidade  no uso da competência prevista na alínea h) 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir um subsídio no valor de 

€18.207,00 (dezoito mil, duzentos e sete euros), a ser pago mensalmente, com início em 

Outubro de 2006, e termo em Setembro de 2007. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

rubrica 2006-A-62, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5016/06, de 6 de Outubro. 

 

11.5.  Acção Social. Atribuição de apoios financeiros 
DLB N.º 1341/06 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades diversas: 

 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta 
/Data 

Associação 
Portuguesa de 
Deficientes – 
Delegação Distrital de 
Leiria  
(Ent. 15101/2006) 

Apoio para Encontro Nacional 
de Dirigentes da APD. €500,00 2006-A-54 5017  

 2006-10-06 

Freguesia de 
Marrazes 
(Ent. 21910/06)  

Apoio para aluguer de WC 
públicos. €363,00 Sem plano 5021  

2006-10-06 

CASBI – Centro de 
Convívio e Apoio 
Social Bidoeirense 
(Ent. 15576/2006) 

Apoio para realização de obras 
na Sede. €11.100,00 2006-I-66 5018  

 2006-10-06 

Conferência de S. 
Vicente Paulo do 
Arrabal 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, 

(Ent. 9865/2006) 

Apoio para obras em habitação 
de Margarida Pereira Faustino. €10.000,00 2006-I-66 5019 

2006-10-06 
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de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos 

às entidades constantes no respectivo mapa. 

 

11.6.  Protocolo com a Liberty Seguros. Rectificação 
DLB N.º 1342/06 | Presente a rectificação do texto constante da deliberação n.º 0910/06 de 

29 de Junho de 2006 onde a Câmara deliberou por unanimidade concordar com o Protocolo. 

Assim, onde se lê: 
«Cláusula Segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

1. O Município de Leiria compromete-se, nos eventos por si promovidos no concelho de 

Leiria, a: 

a) Ceder a utilização de espaços publicitários à Liberty Seguros; 

b) Permitir a presença da Liberty Seguros através de materiais promocionais; 

c) Colocar o logotipo aprovado pela Liberty Seguros na mota 4x4 que realizará a 

vigilância da Praia do Pedrógão, durante o período de vida útil desta. 

2. Para cumprimento do disposto no número anterior, o Município de Leiria compromete-

se, ainda, a informar a Liberty Seguros dos eventos que irá realizar, com uma antecedência 

mínima de um mês.  

Cláusula Terceira 

Obrigações da Liberty Seguros 
A Liberty Seguros compromete-se a entregar ao Município de Leiria a quantia de  €10.000 

(dez mil euros), quantia esta que já inclui quaisquer taxas e/ou impostos pela utilização de 

espaços publicitários deste e pela sua presença através de materiais promocionais em 

eventos a realizar pelo primeiro como donativo para a aquisição da mota de água que 

realizará a vigilância da Praia do Pedrógão, durante o período de vida útil desta.» 

Deverá ler-se: 
«Cláusula Segunda 

Obrigações do Município de Leiria 

1. O Município de Leiria compromete-se, nos eventos por si promovidos no concelho de 

Leiria, a: 

a) Colocar o logotipo aprovado pela Liberty Seguros na mota de água que realizará 

a vigilância da Praia do Pedrógão, durante o período de vida útil desta; 

b) Colocar um painel com identificação da entidade financiadora. 
Cláusula Terceira 

Obrigações da Liberty Seguros 

A Liberty Seguros compromete-se a entregar ao Município de Leiria a quantia de  €10.000 

(dez mil euros), como donativo para a aquisição da mota de água que realizará a vigilância 

da Praia do Pedrógão, durante o período de vida útil desta.» 
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a rectificação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.7.  Projecto Reciclagem AMI 
DLB N.º 1343/06 | Considerando o projecto desenvolvido pela AMI – Fundação de 

Assistência Médica Internacional  no âmbito da reciclagem de consumíveis informáticos 

(tinteiros e toners) e de telemóveis avariados ou em desuso; 

Considerando as mais valias para o ambiente derivadas da gestão adequada dos 

resíduos em questão; 

Considerando que a acção proposta constitui uma fonte de financiamento para a 

acção humanitária, médica e social; 

Considerando que a AMI pretende alargar o âmbito de recolhas ao produtor individual, 

disponibilizando para isso, contentores de recolha nas Freguesias , bem como noutros locais 

considerados de interesse para o efeito; 

Considerando que os contentores cheios, serão posteriormente recolhidos 

gratuitamente por uma empresa autorizada para a gestão destes resíduos. 

Face ao exposto, propõe-se a colaboração da Câmara Municipal no projecto, 

permitindo a colocação de contentores para recolha  nas diversas instalações do Município, 

Freguesias, Instituto Politécnico de Leiria, e noutros locais adequados, de prestação de 

serviço público, sendo que a AMI se responsabilizará  pela recolha/substituição de todos os 

contentores distribuídos.  

A Câmara depois de analisar e discutir o assunto, deliberou por unanimidade 
autorizar a colocação de contentores para recolha dos resíduos mencionados, nas diversas 

instalações do Município, Freguesias, Instituto Politécnico de Leiria e outros locais 

adequados de prestação de serviço público, ficando da responsabilidade da AMI a 

recolha/substituição de todos os contentores distribuídos. 

 

Ponto doze 
G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o  

 
Protocolo de delegação de competências. EB1 de Outeiro da Fonte, freguesia de 
Carvide. Rectificação da deliberação n.º 0456/06 
DLB N.º 1344/06 |Verificou-se que a deliberação n.º 0456/06, tomada na reunião de Câmara 

do passado dia 6 de Abril, contém uma incorrecção no que respeita ao item «Trabalhos a 

mais a pagar», a qual importa rectificar. 
Assim, onde se lê «568,84 €» deverá ler-se «566,16 €».             

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade autorizar a alteração 

acima indicada. 

 

Ponto treze 
 Gabinete  de  Apoio  à  Senhora  Pres idente  

 

Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS 
DLB N.º 1345/06 | Retirado 
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 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.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, a Câmara deliberou por unanimidade 
analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um 
Contrato de Comodato 
DLB N.º 1346/06 | Presente a minuta do Contrato de Comodato que a seguir se transcreve. 

“CONTRATO DE COMODATO 

Entre: 

1º) MUNICÍPIO DE LEIRIA, pessoa colectiva n.º 505 181 266, legalmente representado pela 

Ex.ma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª. Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa, na qualidade de comodante e primeiro outorgante.  
2ª) LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM, empresa municipal, 

NIPC: 505 183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, Porta 

7, Leiria, registada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o número 

02/010627, representada, com poderes para o acto, pelo seu Presidente do Conselho de 

Administração Sr. Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva e pelo seu Administrador Sr. 

Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas, na qualidade de comodatária e segunda outorgante.  

Considerando que: 

A) O equipamento, objecto do presente contrato, se encontra situado nas imediações do 

Estádio Municipal de Leiria, estando a segunda outorgante a suportar os respectivos custos 

de manutenção.  

B) A segunda outorgante constitui uma empresa municipal que tem por objecto social a 

criação, construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

a organização de actividades nestas áreas, podendo também desenvolver actividades nas 

áreas de manutenção de espaços verdes, segurança, limpeza, manutenção de 

equipamentos e, a título acessório, o estudo e promoção de projectos imobiliários, 

comerciais e outros que se mostrem necessários para a sua viabilidade.  

C) O primeiro outorgante não tem vindo a utilizar de forma permanente o equipamento 

objecto deste contrato, podendo, no entanto, dele necessitar, esporadicamente, durante a 

vigência do mesmo.  

Assim, os outorgantes acordam na celebração de um contrato de comodato nos termos e 

com as cláusulas seguintes:  
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Primeira: O primeiro outorgante é dono e legítimo possuidor de um equipamento 

denominado de “Totem Publicitário”, sito nas imediações do Estádio Municipal de Leiria, 

junto à rotunda conhecida como “Rotunda do Mercado”, em Arrabalde D`Aquém. 

 Segunda: Pelo presente contrato o primeiro outorgante entrega à segunda o equipamento 

descrito na cláusula primeira, para que esta se possa servir do mesmo, com a obrigação de 

o restituir, nas condições e estado de conservação em que lhe for entregue.  

Terceira: O presente contrato tem o seu início na data de celebração e o seu termo em 31 

de Dezembro de 2007.  

Parágrafo Único: Caso os outorgantes, expressamente, acordem nesse sentido, este 

contrato poderá ser renovado por períodos sucessivos de um ano. 

Quarta: O primeiro outorgante autoriza, desde já, a segunda outorgante a proporcionar a 

terceiros o uso do equipamento dado em comodato.  

Quinta: Os frutos que daí advierem pertencerão à segunda outorgante durante o prazo de 

vigência deste contrato. 

Sexta: Não obstante o prazo de duração do presente contrato, e no decorrer do mesmo, a 

segunda outorgante obriga-se a colocar à disposição do primeiro o equipamento dado em 

comodato pelo prazo máximo e global de trinta dias, seguidos ou interpolados, caso tal seja 

solicitado por este outorgante.  

Parágrafo único: Para poder exercer o direito de utilização previsto nesta cláusula, o primeiro 

outorgante terá de avisar, por escrito, a segunda, com um prazo mínimo de noventa dias de 

antecedência, em relação ao início do  período em que pretenda a utilização do 

equipamento.  
Sétima: Todos os custos de manutenção do equipamento, durante o prazo do contrato, 

serão da responsabilidade da segunda outorgante.  

Oitava: Nos pontos omissos aplicar-se-á o disposto na lei geral.  

Leiria, 16 de Outubro de 2006. 
O presente contrato, contendo oito cláusulas, é feito em duas cópias, ambas com valor de 

original e vai ser assinado pelas partes em sinal de conformidade.  

Pelo Primeiro Outorgante: 

Pela Segunda Outorgante:” 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, deliberou por unanimidade 
concordar com o teor da mesma e, no uso das competências que lhe são conferidas pela 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, proceder à sua 

aprovação e dar poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal para assinar o contrato 

de comodato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Proposta de isenção de taxas para colocação de lápides em todas as campas do 
talhão da Liga dos Combatentes no cemitério de Leiria 
DLB N.º 1347/06 | O Núcleo de Leiria da Liga dos Combatentes possui um talhão no 

cemitério de Leiria e, através do ofício n.º 158/06 (ENT 06/23537), requereu a isenção do 
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pagamento de taxas para a colocação de lápides na totalidade das campas pertencentes 

àquela Liga. 

Atendendo a que a tabela de taxas e licenças do cemitério é omissa em relação à 

pretensão da requerente, propõe-se que o executivo camarário delibere no sentido de 

isentar o Núcleo de Leiria da Liga dos Combatentes, do pagamento de taxas para a 

colocação de lápides em todas as campas do talhão pertença daquela instituição, existentes 

no cemitério de Leiria, ao abrigo do disposto na observação 2.ª do artigo 18.º da tabela de 

taxas anexa ao Regulamento para a cobrança de taxas do Município de Leiria. 

  A Câmara depois de analisar e discutir o assunto, concordando com a proposta 

apresentada, ao abrigo do disposto na observação 2.ª do artigo 18.º da tabela de taxas 

anexa ao Regulamento para a cobrança de taxas, deliberou por unanimidade isentar a 

Liga dos Combatentes, Núcleo de Leiria, do pagamento de taxas para colocação de lápides 

em todas as campas do talhão que àquela pertencem.  

 

Ponto três 
Acção Social. Programa “Em Busca do Tesouro das Famílias”. Apresentação do 
Programa e proposta de celebração de Acordo de Parceria 
DLB N.º 1348/06 | Presente o programa que se transcreve: 

“Apresentação do Programa   Em Busca do Tesouro das Famílias

1 – Breve descrição 

“Em Busca do Tesouro das Famílias” é um programa de intervenção em meio 

familiar, na modalidade de Treino de Competências Familiares, que pretende actuar sobre 

os diversos factores de risco e protecção no seio das famílias. Dirige-se a todas as famílias 

com crianças entre os 6 e os 12 anos, podendo, no entanto, ser adaptado para ser aplicado 

junto de famílias com crianças em situação de risco ou já institucionalizadas.  

 Este programa resulta de uma adaptação, efectuada com a devida autorização, de 

um outro criado com o financiamento do Instituto da Droga e da Toxicodependência, pelo 

Gabinete de Atendimento à Família de Viana do Castelo. 

2 – Funcionamento  

             O Programa está organizado em doze sessões, para grupos de 8 a 12 famílias, a 

implementar com periodicidade semanal, e com uma duração estimada de 90 minutos. Além 

destas sessões, planificou-se uma outra de follow-up, a ter lugar cerca de três meses após o 

final do programa. 

As sessões estão organizadas para funcionar de forma interdependente, isto é, o 

grupo de pais e o grupo de crianças trabalharão de forma autónoma, mas estando prevista a 

realização de sessões conjuntas com actividades para toda a família, periodicamente.    

3 – Objectivo Geral 

 O objectivo geral deste programa é reduzir os factores de risco e aumentar os 

factores protectores, no meio familiar.  

4 – Objectivos Específicos 

 São objectivos específicos do programa: 
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 Promover a criação de momentos positivos de envolvimento familiar, e estreitamento 

de laços afectivos.  

 Promover o auto-conhecimento dos pais, relativamente a si próprios e ao acto de 

educar, processos em permanente construção. 

 Consciencializar os pais para a importância da auto-estima familiar.  

 Estimular a capacidade dos pais, para promoverem a auto-estima dos seus filhos. 

 Consciencializar os pais para a importância da supervisão parental no 

desenvolvimento da criança. 

 Promover a construção de uma visão positiva dos filhos, por parte dos pais. 

 Reconhecer a importância do estabelecimento de regras e limites no 

desenvolvimento da criança, paralelamente com a construção duma relação 

apoiante e segura. 

 Desenvolver estratégias para prevenir/lidar com comportamentos desafiantes da 

criança. 

 Promover a discussão participada (democrática) de todos os elementos da família 

na construção das regras e distribuição de tarefas (direitos e deveres). 

 Compreender as razões do aparecimento de comportamentos desadequados.  

 Desenvolver competências parentais ajustadas com a utilização de estratégias de 

disciplina positiva, reduzindo o recurso à punição. 

 Desenvolver competências de comunicação familiar ajustadas. 

 Desenvolver a capacidade de identificação e nomeação de sentimentos e 

pensamentos, promovendo a capacidade dos pais para desenvolverem 

competências de gestão emocional, junto dos seus filhos.  

 Desenvolver, junto das crianças, estratégias de gestão de sentimentos e emoções,  

promovendo a sua capacidade para lidar com essas situações de forma adaptativa.  

 Estimular junto dos pais, a aprendizagem dos passos do processo de tomada de 

decisão,  desenvolvendo a capacidade de os ensinar às crianças. 

 Estimular o desenvolvimento da capacidade dos pais para o desenvolvimento de 

competências de vida (assertividade; competências de recusa; auto-controlo) nos 

filhos. 

5 – Avaliação 

5.1 - Avaliação do processo 

 Inquérito no final do programa com o objectivo de avaliar a satisfação dos pais, a 

utilidade de cada componente/sessão e do programa como um todo. 

 Inquérito no final das sessões (apenas em algumas) no sentido de se avaliar a 

sessão, os técnicos, o grupo e a participação pessoal. 

 Assiduidade e Desistências – As presenças são um indicador do interesse dos 

participantes no programa, tal como as faltas e as desistências. Nestes casos é 

importante avaliar as justificações (ou sua ausência), motivos, com ou sem aviso 

prévio, etc. 

A este nível podemos considerar que se atingirão os objectivos se um grupo de 7 a 8 

famílias terminarem as 12 sessões.   
5.2 - Avaliação de resultados 
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 Inquérito - Inquéritos intercalares e no final do programa no sentido de avaliar as 

mudanças produzidas ao nível da gestão de emoções e sentimentos, auto-

conhecimento, auto-estima, disciplina, comunicação na família e estabelecimento de 

regras e limites.  

 Pré-teste Pós-teste - Inquérito de avaliação de diversas dimensões familiares 

aplicado antes do programa e no final, com o objectivo de avaliar a mudança. 

 Escalas - Aplicação de escalas de avaliação da auto-estima, satisfação com a vida e 

optimismo. 

 As sessões de follow-up constituem uma forma de avaliação particularmente 

importante uma vez que permite verificar se os efeitos se mantêm com o tempo ou 

se permanecem para além da duração da intervenção. 

6 - Áreas geográficas de intervenção 

 O programa será inicialmente realizado junto das famílias das crianças que 

frequentam o 1º ano do 1º ciclo das escolas das freguesias de Maceira e Marrazes, 

mediante inscrição prévia e entrevista de selecção, prevendo-se em acções posteriores, o 

alargamento a outras famílias. 

7 –  Equipa técnica 

 A equipa será composta por técnicos das organizações que aderiram ao desafio 

efectuado pela Câmara Municipal, e que têm intervenção na área da família, com a seguinte 

distribuição:  

Câmara Municipal de Leiria – 1 técnica de Serviço Social da DASF + 1 psicóloga 

voluntária 

Vida Plena-Associação de Solidariedade Social de Leiria – 1 técnica de Serviço 

Social + 1 psicóloga voluntária 

CERCILEI – 1 técnica de Serviço Social 

Academia Cultural e Social de Maceira – 1 técnica de Serviço Social + 1 Socióloga 

Agrupamento de Escolas de Maceira – 1 Educadora  de Infância + 1 Professora do 

ensino básico 

Associação de Solidariedade de Leiria/Clube BUS– 1 técnico de Educação 

Associação dos Amigos da Mata de Marrazes (AMITEI) – 1 Sociólogo 

Centro Distrital de Segurança Social de Leiria – 1 técnica de Serviço Social ( em 

situações pontuais).” 

“ Proposta de Acordo de Parceria 

A Câmara Municipal de Leiria, através do Projecto “Viver Melhor” e da sua acção de 

“Intervenção Centrada na Família”, desenvolvidos pela Divisão de Acção Social e Família, 

irá promover um programa de prevenção primária, dirigido a famílias com crianças entre os 

seis e os doze anos de idade, das freguesias de Marrazes e de Maceira, no concelho de 

Leiria.  

O programa “Em Busca do Tesouro das Famílias”, no âmbito do treino de competências 

familiares, tem como principais objectivos a redução de factores de risco e o aumento de 

factores de protecção, individuais e familiares, através do desenvolvimento de competências 

parentais adaptativas, com utilização de estratégias de disciplina positivas. 
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O presente Acordo tem como finalidade definir o funcionamento, em parceria, do programa 

“Em Busca do Tesouro das Famílias”, no qual participam as seguintes organizações: 

- Câmara Municipal de Leiria; 

- Vida Plena –Associação de Solidariedade Social de Leiria; 

-     Associação de Solidariedade de Leiria (Club-Bus); 

- Academia Cultural e Social de Maceira; 

- Agrupamento de Escolas de Maceira; 

- CERCILEI; 

- Associação dos Amigos da Mata de Marrazes - AMITEI; 

- Centro Distrital de Segurança Social de Leiria. 

Para a prossecução do programa, as organizações parceiras acordam entre si, o 

desempenho das seguintes competências: 

▪ Câmara Municipal de Leiria: 
 Assume a promoção e coordenação do programa: “Em Busca do Tesouro das Famílias” ao 

nível de: 

1) Disponibilização de dois técnicos a tempo parcial, que integrarão a equipa técnica de 

preparação,     execução e avaliação do Programa;  

      2) Marcação e dinamização de reuniões de parceria e da equipa técnica do Programa; 

      3) Preparação e disponibilização de materiais e equipamentos a utilizar no Programa;  

      4) Aquisição e/ou financiamento de bens de consumo a utilizar no Programa;  

      5) Disponibilização de meios de transporte para deslocações da equipa técnica e das 

famílias participantes no Programa, quando se tornar indispensável para a prossecução do 

mesmo.  

      6) Atribuição de compensações financeiras à Vida Plena – Associação de Solidariedade 

de Leiria, e, à Academia  Cultural e Social da Maceira, pela utilização das suas instalações e 

equipamentos para a realização das sessões com as famílias. 

▪ Vida Plena Associação de Solidariedade de Leiria: 
1) Disponibilização de um técnico a tempo parcial, que integrará a equipa técnica de 

preparação, execução e avaliação do Programa;   

      2) Cedência de instalações para a realização das sessões com as famílias participantes 

no Programa, na freguesia de Marrazes; 

▪ Academia Social e Cultural da Maceira: 
1) Disponibilização de dois técnicos a tempo parcial, que integrarão a equipa técnica de 

preparação, execução e avaliação do Programa;   

       2) Cedência de instalações para a realização das sessões com as famílias participantes 

no Programa, na freguesia de Maceira; 
▪ Associação de Solidariedade de Leiria (Club Bus): 

       1) Disponibilização de um técnico a tempo parcial, que integrará a equipa técnica de 

preparação, execução e avaliação do Programa;   
▪ Agrupamento de Escolas de Maceira: 

        1) Disponibilização de dois técnicos a tempo parcial, que integrarão a equipa técnica de 

preparação, execução e avaliação do Programa;   

 ▪ CERCILEI: 
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         1) Disponibilização de um técnico a tempo parcial, que integrará a equipa técnica de 

preparação, execução e avaliação do Programa;   

 ▪ Associação dos amigos da Mata de Marrazes-AMITEI: 
          1) Disponibilização de um técnico a tempo parcial, que integrará a equipa técnica de 

preparação, execução e avaliação do Programa;  
.Centro Distrital de Segurança Social de Leiria: 

           1) Disponibilização de um técnico a tempo parcial, para a realização das sessões com 

as famílias, em situações de impedimento de outros técnicos das restantes entidades 

parceiras.  

II 

O presente Acordo de Parceria será assinado em septuplicado, ficando cada uma das 

organizações parceiras na posse de um exemplar. 

III 

O presente Acordo vigorará desde a data da sua assinatura e até se justificar a 

implementação do Programa, nas freguesias de Marrazes e Maceira. 

IV 

O presente Acordo de Parceria é aceite nos termos exarados. 

Leiria,  ---  de Outubro de 2006” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal de 

natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos residentes no 

concelho, nomeadamente dos grupos sociais que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade como são disso exemplo as crianças, beneficiárias directas do Programa 

apresentado, e, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4.º 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 apoiar o Programa “Em Busca do Tesouro das 

Famílias”, a promover e coordenar através da sua Divisão de Acção Social e Família, em 

parceria com Vida Plena –Associação de Solidariedade Social de Leiria; Associação de 

Solidariedade de Leiria (Club-Bus); Academia Cultural e Social de Maceira; Agrupamento de 

Escolas de Maceira; CERCILEI; Associação dos Amigos da Mata de Marrazes - AMITEI; e o 

Centro Distrital de Segurança Social de Leiria. 

Mais deliberou aprovar a proposta de Acordo de Parceria e conferir poderes à Sra. 

Presidente para o assinar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

Ponto quatro 
Desfile do Caloiro 2006. Alterações ao trânsito 
DLB N.º 1349/06 | Presente a carta de Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (ENT-2006/24359) a solicitar autorização para a realização do Desfile 

do Caloiro, que terá lugar no dia 18 de Outubro. 

Após reunião com a PSP, tida no dia 10 do corrente, foi acordado o seguinte 

percurso para o Desfile do Caloiro: 

• Início do desfile na Rotunda de Porto Moniz  
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• Escola Superior de Educação (portão Norte); 

• Rua Dr. João Soares; 

• Largo da República; 

• Rua de Alcobaça; 

• Avenida Combatentes da Grande Guerra; 

• Largo Alexandre Herculano; 

• Rua Tenente Valadim; 

• Largo de Infantaria 7 

Os horários de saída de cada escola, que serão acompanhados pela PSP até ao ponto de 

reunião, são os seguintes: ESTG e ESE às 14h30 do campus da ESTG e o ISLA às 13H30, 

encontrando-se no parque de estacionamento junto à Rotunda de Porto Moniz. O Desfile do 

Caloiro será iniciado às 15h00. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o Desfile do Caloiro de acordo com 

a proposta de percurso acordada com a PSP e a Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão, devendo previamente serem cumpridos, pela requerente, 

os seguintes pontos: 

1. Sensibilização de todos os participantes no desfile para o respeito às demais 

pessoas e ao património público e privado; 

2. Apresentação de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria desta Câmara 

Municipal, no valor de €500,00 para salvaguardar a eventual degradação do espaço público 

no percurso do desfile. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação ao Governo Civil, à Rodoviária do Tejo, 

ao Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. Deve ser solicitada a presença da 

PSP e dos Bombeiros Municipais, com uma ambulância, para acompanhar o cortejo em toda 

a sua extensão, assim como deve ser informada a DASU de forma a ser organizada a 

limpeza do mesmo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Encerramento da reunião  

 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e cinquenta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
 (por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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