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Acta n. º 22/2006 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins e Dona Célia Maria do Arneiro. 

Esteve ausente o Senhor Vereador Dr. Raul Miguel Castro. 

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

António Costa, Director de Departamento, para prestação de esclarecimentos sobre os 

processos, respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

Departamento Financeiro e Administrativo 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dez 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 1612/93 – Jorge Manuel Carreira Pereira 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1490/02 – OESTAUTO – Sociedade de 

Reparações e Comércio de Automóveis, Lda. 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 724/04 – Amadeu Gonçalves Gameiro 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 882/04 – João do Olival Marcelino 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 544/05 – Regina Silva Santos 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 612/05 – Construções Jaime Pereira Marques, Lda. 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 857/05 – Carlos Manuel Rodrigues Roleiro 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1340/05 – INLIS – Investimentos Imobiliários do 

Lis, Lda. 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1341/05 – INLIS – Investimentos Imobiliários do 

Lis, Lda. 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 107/06 – Cecília Isabel Garrido Andrade 
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1.1.11. Processo de obras particulares n.º 318/06 – Joaquim Emídio Sequeira de Faria 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 338/06 – Júlio Vitória Carreira 
1.2. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento de combustíveis n. º 

21/05 – Maria Luísa da Cruz Alves Ruivo e Outro 

1.3. Análise dos seguintes processos de pedidos de vistoria 
1.3.1. Processo de pedido de vistoria n. º 13/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil 
1.3.2. Processo de pedido de vistoria n. º 18/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil 

1.3.3. Processo de pedido de vistoria n. º 19/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil 

1.4. Análise do seguinte processo de pedido de informação prévia n.º 18/05 – Aquilino 

Carreira Imobiliários, Lda. 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 39/93 – José Carlos Pereira Ruivo e Outro 
1.5.2. Processo de loteamento n.º 11/94 – CONSTRUMANSOS – Soc. de Construções e 

Imobiliária, Lda. 
1.5.3. Processo de loteamento n.º 13/98 – INFRALEIRIA – Promoção Imobiliária, Lda. 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 10/99 – FERDULIZ – Soc. de Construções, Lda. 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 29/99 – IMOCAMPINAS – Compra e Venda de 

Propriedades, Lda. 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 4/01 – GILMAT – Construções Civis e Obras Públicas, 

Lda. 

Ponto dois 

2.1. Anulação de guia de receita e restituição de importância indevidamente cobrada a 

Carlos da Conceição dos Santos 

2.2. Pagamentos 

2.3. Pedido de aquisição da casa n.º 23, sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, Bairro 

Social das Almuinhas 

2.4. Entrega dos edifícios integrados no Parque Municipal Jaime Filipe da Fonseca, pela 

LeiriaPolis, S.A. 

2.5. Devolução de equipamento afecto ao Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, pela 

Leirisport, E.M. 

2.6. Resumos de Tesouraria 

Ponto três 
Trespasse da loja n.º 0.10, localizada no Mercado de Sant’Ana  

Ponto quatro  
Voto de Pesar  

Ponto cinco 
5.1. Exercício do direito de preferência 

5.2. Exercício do direito de preferência 

5.3. Exercício do direito de preferência 
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Ponto seis 
6.1. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 196-

A/01 de 10 de Março: Marco Gameiro Sebastião 

6.2. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 196-

A/01 de 10 de Março: Rui Manuel Caeiro Borreicho 

6.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20883/06) 

6.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11028/06) 

6.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21840/06) 

6.6. Mercado do Falcão. Funcionamento no Feriado Nacional de 5 de Outubro, Quinta-feira 

Ponto sete 
7.1. Cedência Gratuita do Autocarro do Município. Ratificação de Despacho 

7.2. Cedência Gratuita do Autocarro do Município 

7.3. Acção Social Escolar – 1.º Ciclo. Fixação do preço da alimentação nos refeitórios 

escolares, ano lectivo 2006/2007 

7.4. Protocolos de Colaboração. Actividades de Enriquecimento Curricular – 1.º CEB  

Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
8.1.1. Regulamento Interno do MIMO – Museu da Imagem em Movimento, de acordo com a 

Lei Quadro dos Museus 

8.1.2. Protocolo entre o Município de Leiria e o Instituto das Artes. Ratificação 

8.1.3. Subsídio à Sociedade Artística Musical dos Pousos. Festa de Nossa Senhora da 

Encarnação  

8.1.4. Música em Família. Escola de Artes SAMP 

8.1.5. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Julho 2006 

8.1.6. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Agosto 2006 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
8.2.1. Apoio para a Realização da Acção de Promoção e Divulgação de Pentatlo Moderno. 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro do Anjos e Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria 

8.2.2. Apoio para a Comemoração do Dia do Coração. Junta de Freguesia de Santa 

Catarina da Serra 

8.2.3. Apoio para a Realização do 62.º Campeonato Nacional de Ornitologia 2006. Núcleo 

Ornitológico Telheirense 

8.2.4. Protocolo com a Associação de Basquetebol de Leiria 

8.2.5. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo – Infra-Estruturas. Candidatura de 

Junho de 2006 

Ponto nove 
Apoio para construção de armazém (Ent. 21614/2006) 

Ponto dez 
10.1. Acção Social. Parceria no âmbito do Projecto Escolhas 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1258 (4) 

10.1.1. Acordo de Parceria com Associação de Solidariedade de Leiria – Projecto de 

Candidatura ao Programa “Escolhas”. ENT. 23179/06 

10.1.2. Acordo de Parceria com a Junta de Freguesia de Marrazes – Projecto de 

Candidatura ao Programa “Escolhas”. ENT. 23443/06 

10.1.3. Acordo de Parceria com Comissão Social Interfreguesias de Carvide, Monte Real e 

Amor – Projecto de Candidatura ao Programa “Escolhas”. ENT. 23272/06 

10.1.4. Acordo de Parceria com Associação de Solidariedade de Leiria (ASAL) – Projecto de 

Candidatura ao Programa “Escolhas” 

10.2. Acção Social. Atribuições de apoios financeiros 
10.3. Desfile de Moda ACILIS 

 

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

Ponto um 
Carta Administrativa Oficial Portuguesa (CAOP) 

Ponto dois 
Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e Paulo Manuel da Silva Rodrigues. 

Ponto três 
Empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, até ao montante de €2.457.630,00. 

Alteração da minuta do contrato. 

Ponto quatro 
M|i|mo – Museu de Imagem em Movimento  

Ponto cinco 
Processo de licenciamento de estabelecimento comercial n. º 1/06 – Direcção Regional da 

Economia do Centro (Media Saturn – SGPS, Unipessoal, Lda.) Rectificação da deliberação. 

Ponto seis 
Minuta do protocolo de cedência do convento de Santo Agostinho em Leiria e respectivo 

logradouro 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins manifestou o seu desagrado por não terem 

sido informados que iria haver uma conferência de imprensa após a reunião extraordinária 

do dia 22 de Setembro. Mais disse que por proposta da Sra. Presidente da Câmara não 

houve presença da imprensa, não tendo eles contestado por acharem que havia um assunto 

polémico e sensível. Ao depararem com a notícia na comunicação social ainda pensaram 

convocar uma conferência de imprensa própria, mas decidiram que não a iriam fazer. 

Porém, se se repetir esta situação terão de fazer uma, nomeadamente porque aquilo que 
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leram nas notícias não transmitia a opinião deles, a imprensa estava a receber as 

informações só de um lado.   

A Senhora Presidente disse que não tinha havido conferência de imprensa e que, 

quando a reunião do dia 22 de Setembro acabou, falou com o Dr. Raul Castro na hipótese 

de vir a ser abordada pelos jornalistas para saberem o que se tinha passado na reunião. 

Esta situação foi articulada com o Senhor Vereador Dr. Raul Castro, a quem também 

informou que as declarações que viesse a prestar seriam, obviamente, consoante o que 

tinha sido deliberado na reunião. Por outro lado, o Sr. Vereador Eng.º Carlos Martins deve 

saber que, nos termos da lei, quem representa o Município é a Presidente da Câmara e que 

as declarações não foram prestadas em nome de algum partido político, mas sim em nome 

do Município.  

A Senhora Vereadora D. Célia Arneiro começou a sua intervenção dizendo que o 

que a tinha afectado mais, ao ler o jornal, foi a questão do gerador. Mais disse que foi pedido 

que o relatório fosse rectificado o que ainda não tinha acontecido. Informou também que 

gostaria que ficasse esclarecido e que não existissem dúvidas que concordaram em remeter 

o assunto para a Assembleia Municipal, mas que, para eles, existem culpas e estas terão de 

ser atribuídas e alguém terá que responder por elas. Se acharam que este relatório não era 

conclusivo quanto à imputação de responsabilidades a A, B ou C, então, o Conselho de 

Administração da Leirisport deveria ser responsabilizado.  

A Senhora Presidente respondeu dizendo que gostava que os assuntos fossem 

conversados até à exaustão, para que não ficasse nada por dizer. Não era depois de o 

assunto finalizado vir alguém dizer alguma coisa e mudarmos de opinião. O que foi discutido 

na reunião passada sobre o gerador foi o seguinte: 

Primeiro, havia rectificações a fazer ao relatório tendo ficado o compromisso da 

Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves em corrigi-lo e depois enviá-lo para a 

Assembleia Municipal. 

Segunda questão abordada, este relatório não indicava responsabilidades dirigidas. 

Através do relatório não se conseguia atribuir responsabilidades a A, B, ou C, o que se 

conseguia perceber era que existiu uma falta de acompanhamento do processo, permitindo 

erros e falhas. Também foi dito que, através deste, não conseguíamos perceber intenção de 

dolo, de prejudicar, e como tal enviaríamos para a Assembleia Municipal o relatório 

rectificado com as alterações que o Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins aqui referiu. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves afirmou que tinha feito uma revisão ao 

relatório e a única situação incorrecta foi a questão da aprovação, onde diz que foi feita pela 

EDP, tendo sido feita na realidade pelo Ministério da Economia. As outras situações estão 

correctas, existiu vária correspondência entre a EDP e a Leirisport, EM. 

Relativamente à recepção provisória da obra, o processo tem as datas de quando o 

gerador foi ligado e desligado. Em relação à restituição das verbas facturadas a mais, 

quando foi feito o relatório não havia certezas de que a restituição já tivesse sido feita. Neste 

momento e uma vez verificados os respectivos documentos de contabilidade, podemos dizer 

que esta foi feita a partir de 1 de Junho. Esta situação aconteceu porque não existiam 

documentos de suporte que alertassem para o novo valor acordado, a não ser uma reunião 

em que tal facto ficou dito.  
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Mais disse que não afirmava que não houvesse responsáveis, mas a questão era 

saber a quem competia a responsabilidade e em que medida. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins reiterou dizendo que relativamente à EDP 

existiam mais pontos que não estavam correctos, dando depois exemplos. Para ele as 

responsabilidades estavam nas conclusões, afirmando que, apesar de terem concordado em 

enviar o relatório para a Assembleia Municipal, órgão fiscalizador, não queria dizer que para 

eles não existissem culpas. 

A Senhora Presidente respondeu explicando que a última reunião foi decisiva para 

este assunto Para ela, não se consegue atribuir culpas directas, ou que tivesse havido 

intenção de dolo, de prejudicar, e, como tal, decidiu-se remeter para a Assembleia Municipal 

para fazer o que entendesse. Se achavam que havia responsabilidades a atribuir tivessem 

dito. Afirmou haver incoerência nas atitudes. Se achavam que havia responsabilidades 

apuradas deveriam propor que se actuasse e não se levava este assunto para a Assembleia 

Municipal.  

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins reiterou a questão das responsabilidades e 

solicitou que fosse analisada a gravação da última reunião do executivo em que se referiu às 

responsabilidades explicitas no relatório, tendo-as associado a um conjunto de disparates. 

O Senhor Vereador  Eng.º Carlos Martins agradeceu a disponibilidade de mudarem 

a reunião para de manhã.  

A propósito da inauguração do Pavilhão Desportivo de Colmeias, pensou que os 

problemas tinham sido resolvidos, na sequência das deliberações da reunião de Câmara de 

31 de Agosto. 

Aquando da inauguração reparou que afinal estava na mesma. A questão que já tinha 

sido levantada – as dimensões dos campos – continuava sem ser alterada. A Senhora 

Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves tinha informado que era uma questão de projecto, mas já 

verificou com o projectista que lhe disse que não. Agradecia a confirmação das áreas. Mais 

disse, que se justificava que se fizesse uma averiguação, porque depois de tantos pavilhões 

feitos não se justificava que se fizesse um que nem dá para jogar Andebol e para o Futsal só 

tem as dimensões mínimas. Referiu ainda o estado degradado das balizas, a ausência de 

redes de protecção e “apanha-bolas” dos topos do campo, assim como a situação mais 

grave da ausência de estrados para a protecção dos pés dos atletas nos balneários. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que este Pavilhão 

Desportivo estava vocacionado para a prática de Futsal, Basquetebol e Voleibol e as linhas 

de jogo marcadas estavam de acordo com as normas aprovadas pela FIFA, 

designadamente com dimensões para jogos internacionais de Futsal. Haverá, no entanto 

necessidade de adaptação ás normas muito recentemente divulgadas pela FIFA, 

designadamente no que respeita aos cantos. Não estava, e porque tal não foi previsto no 

projecto, marcado para a prática de Andebol. No entanto, verificava-se não haver 

necessidade de nesta época desportiva, fazer as marcações para a prática do Andebol, 

dado existirem outros pavilhões vocacionados para essa prática. Neste momento os horários 

de utilização do pavilhão, estão completos com a ocupação do agrupamento de escolas de 

Colmeias e com os clubes nas práticas atrás mencionadas. 
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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 1612/93 – Jorge Manuel Carreira Pereira 
DLB N.º 1209/06 | De JORGE MANUEL CARREIRA PEREIRA, acompanhado de um 

projecto em nome de Rui Manuel Marques Gordalina e Outro, residente na Rua do Beco do 

Areeiro, n.º 20, na localidade de Covinhas, freguesia de Marrazes, referente à arquitectura 

para legalização das obras de alteração de um edifício habitacional (duas moradias 

geminadas), situadas em Covinhas, freguesia de Marrazes. 

 A pretensão em causa já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de 

Câmara de 1996.11.27 e respectivo licenciamento por despacho de 1997.03.17, tendo 

caducado por falta de levantamento da licença de construção. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.18, constante do respectivo 

processo (folha 225), 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, 

devendo apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1490/02 – OESTAUTO – Sociedade de 
Reparações e Comércio de Automóveis, Lda. 
DLB N.º 1210/06 | De OESTAUTO – SOCIEDADE DE REPARAÇÕES E COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA, com sede na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº. 70, freguesia 

de Leiria, referente ao aditamento do projecto de arquitectura anteriormente aprovado por 

deliberação tomada em reunião de 2003.05.26, relativamente à demolição de paredes 

existentes com vista à remodelação e adaptação de um posto de abastecimento de 

combustíveis, situado na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nºs. 68 a 80, freguesia de 

Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.22, constante do respectivo 

processo (folhas 507 e 508), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis. 

2. 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 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho. 

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

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

de 4 de Junho. 

4. 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. Construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do RMOUCL. 

6. 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, 16 de Dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e no artigo 120.º do RMOUCL. 

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

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01,  de 4 de Junho, e do artigo 46.º do 

RMOUCL. 

8. Cumprir com o indicado no parecer do Ministério da Economia – Direcção Regional do 

Centro (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folha 476). 

9. Garantir que as obras a executar se limitem ao pátio do edifício e não interfiram com o 

mesmo. 

10. Cumprir com o indicado no parecer do Instituto Português do Património Arquitectónico, 

nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de 

escavação a cargo do dono da obra e salvaguardando as competências do Instituto 

Português de Arqueologia (condição a constar no alvará de licença). 

11. Garantir o cumprimento do disposto no Código Civil, relativamente aos edifícios 

confinantes. 

12. Previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

12.1. Executar e repor as infra-estruturas junto ao local em causa (passeio e arruamento 

que eventualmente venham a ser danificadas), devendo sujeitar-se aos ajustamentos viários 

que vierem a ser preconizados e devendo os trabalhos de inserção na Rua Mouzinho de 

Albuquerque ser acompanhados pelo Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM). 

12.2. À apresentação do relatório arqueológico aprovado pelo Instituto Português de 

Arqueologia. 

13. Apresentar os seguintes documentos: 

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

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

leiria.pt. 

b. Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1105/2001. 

c. Auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico. 

d. Declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística. 
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e. 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). 

f. 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, de classe >= (estimativa folha 19). 

g. 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. 

h. Plano de Segurança e Saúde. 

i. Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

j. 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”. 

k. Termo de responsabilidade do autor do projecto de instalações telefónicas e 

telecomunicações de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro. 

l. Comprovativo da inscrição do autor do projecto de instalações telefónicas e 

telecomunicações na Ordem dos Engenheiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 724/04 – Amadeu Gonçalves Gameiro 
DLB N.º 1211/06 | De AMADEU GONÇALVES GAMEIRO, residente na Rua António 

Gonçalves, S. Simão de Litém, Pombal, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alterações de uma moradia situada no Largo de S. Pedro, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2006.09.21 constante do respectivo processo (folha 88), com o seguinte 

teor: 

“Relativamente ao presente processo e analisado o pedido ao abrigo do 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, e considerando o parecer desfavorável emitido pelo Instituto 

Português do Património Arquitectónico de 14 de Dezembro de 2004, não tendo sido 

apresentados os elementos indicados no parecer emitido pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana de 22 de Abril de 2005, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do 

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

de 4 de Junho.” 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.21, 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 notificar o requerente, nos termos dos 
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artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias 

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

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 882/04 – João do Olival Marcelino 
DLB N.º 1212/06 | De JOÃO DO OLIVAL MARCELINO, residente na Rua da Água Formosa, 

na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente aos elementos apresentados 

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

proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para legalização da ampliação e 

alteração de uma moradia unifamiliar, situada no Vale do Areeiro, freguesia de Marrazes. 

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

apresentou elementos que permitam alterar os motivos que estiveram na origem da proposta 

de indeferimento, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do 

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

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

2005.03.21, transmitidos através do ofício n.º 3419, datado de 2005.03.28. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 544/05 – Regina Silva Santos 
DLB N.º 1213/06 | De REGINA SILVA SANTOS, residente na Rua das Oliveiras, n.º 14, na 

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

legalização das obras de alteração de uma moradia destinada a creche, alteração de muros 

de vedação bem como construção de um telheiro, na Rua das Oliveiras, n.º 14 – Sapateira, 

freguesia de Marrazes, numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

Para o local em causa, foi já anteriormente aprovado um projecto de arquitectura por 

deliberação tomada em reunião de 2003.12.15, sendo o projecto agora apresentado na 

generalidade idêntico ao anterior. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.21, constante do respectivo 

processo (folha 320, 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. prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Centro Regional de 

Segurança Social (folhas 317 e 80); 

2. prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Centro de Saúde e Serviço 

nacional de Bombeiros e Protecção Civil (do qual deverá ser dado conhecimento / folhas 

303, 304, 305 e 190 respectivamente); 

3. o espaço do sótão deverá ser utilizado exclusivamente para arrumos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.6. Processo de obras particulares n.º 612/05 – Construções Jaime Pereira Marques, 
Lda. 
DLB N.º 1214/06 | De CONSTRUÇÕES JAIME PEREIRA MARQUES, LDA, com sede em 

Ponte Cavaleiro, freguesia de Cortes, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de um edifício misto, a levar a efeito na Rua das Olhalvas, freguesia de Pousos, numa zona 

definida no PDM 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 2006.09.21, constante do respectivo 

processo (folhas 113 e 114), 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. prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente) / folha 

107); 

2. ceder ao domínio público uma faixa de terreno entre o edifício e o arruamento para 

passeio; 

3. garantir em obra o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, 

relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4. o arrumo no sótão não poderá ser considerado como fracção autónoma, devendo ser 

afecto à outra fracção aquando da constituição da propriedade horizontal; 

5. apresentar no prazo de 6 meses os seguintes elementos: 

5.1. projecto de arquitectura rectificado relativamente às dimensões das instalações 

sanitárias destinadas a pessoas com mobilidade condicionada (n.º 6 do Capitulo III do 

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

5.2. elementos gráficos rectificativos relativamente à largura de acesso de automóveis à 

cave, devendo prever-se largura mínima de 3.0m livres, podendo para o efeito reduzir a 

largura das escadas exteriores confinantes; 

5.3. planta do piso do r/chão rectificada relativamente à porta de saída das escadas de 

acesso à cave, devendo recuar-se a mesma por forma a não interferir com a evacuação das 

pessoas vindas dos pisos superiores; 

5.4. planta (piso 1 e 2) rectificada relativamente ao sentido de abertura da porta das 

escadas, devendo abrir-se no sentido de fuga, conforme indicado no projecto de segurança 

contra riscos de incêndio; 

5.5. projectos de especialidades incluindo: 

5.5.1. projecto acústico (de acordo com o indicado no parecer da ANA – 

Aeroportos e Navegação Aérea); 

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

prever a construção de um colector para drenagem das referidas águas pluviais 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; 
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6. 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.”. 

7. previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

7.1. proceder à execução do passeio de acordo com o acima indicado, assegurar uma 

eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, bem como a reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra, devendo os 

trabalhos serem acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

7.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, em relação às 

cedências ao domínio público. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela ANA – 

Aeroportos e Navegação Aérea (folha 65), Ministério de Defesa Nacional – Força Aérea 

(folha 104) e informação do Departamento de Obras Municipais (folha 108), no que diz 

respeito a rede de drenagem pluvial. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 857/05 – Carlos Manuel Rodrigues Roleiro 
DLB N.º 1215/06 | De CARLOS MANUEL RODRIGUES ROLEIRO, residente na Rua 25 de 

Abril, n.º 80-B, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de uma moradia e muros de vedação, a levar a 

efeito em Quinta de Cima, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, 

numa zona definida no PDM 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 2006.09.21, constante do respectivo 

processo (folha 94), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Energia, S.A. (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folha 58); 

2. ceder uma faixa de terreno ao domínio público, devendo medir 5.0m ao eixo do 

arruamento para execução de passeio (1.60m de largura) e restante espaço para 

alargamento do arruamento no lado Sul; 

3. apresentar no prazo de 6 meses projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

5. garantir em obra o cumprimento dos 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. 

 Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo Ministério 

de Defesa Nacional – Força Aérea. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1340/05 – INLIS – Investimentos Imobiliários 
do Lis, Lda. 
DLB N.º 1216/06 | De INLIS - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO LIS, LDA., com sede na 

Avenida Marquês de Pombal, Lote 4 Frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a 

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

Quinta da Pilada, freguesia de Marrazes, numa zona definida no PDM 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 2006.09.22, constante do respectivo 

processo (folhas 184 e 185), 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. ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução dos passeios, 

estacionamento e alargamento do arruamento, devendo prever o afastamento de 5.00m 

entre o eixo da Rua Professora Maria de Luz Neto e os muros, e passeio com 1.60m de 

largura e a restante área para seu alargamento. 

2. garantir em obra o cumprimento dos 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. a rampa de acesso à garagem não poderá interferir com o passeio; 

4. apresentar no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento os seguintes 

elementos: 

4.1 ficha com elementos estatísticos de acordo com a Portaria n.º 1111/01, de 19 de 

Setembro, devidamente subscrita pela pessoa responsável pelo preenchimento; 

4.2 projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o afastamento mínimo de 8.00m 

entre o eixo da via e o corpo mais avançado do quarto principal (1.º andar), por motivos de 

enquadramento e face ao disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º do Plano Director 

Municipal; 

4.3 elementos gráficos rectificativos relativamente ao afastamento dos muros (lado Norte), 

de acordo com o indicado no ponto n.º 1; 

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

registado, bem como rectificado relativamente à área a ceder ao domínio público; 
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5. 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. previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

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

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

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

danificadas durante a obra; 

6.2 assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma; 

6.3 os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela Ministério 

de Defesa Nacional – Força Aérea (folha 182). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1341/05 – INLIS – Investimentos Imobiliários 
do Lis, Lda. 
DLB N.º 1217/06 | De INLIS - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO LIS, LDA., com sede na 

Avenida Marquês de Pombal, Lote 4-Frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a 

efeito numa parcela remanescente (parcela sobrante) de uma propriedade situada na Rua 

da Pilada - Quinta da Pilada, freguesia de Marrazes, numa zona definida no PDM 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 2006.09.22, constante do respectivo 

processo (folhas 187 e 188), 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. ceder uma faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio e 

alargamento do arruamento, devendo prever o afastamento de 5.00m entre o eixo da Rua 

Professora Maria de Luz Neto e os muros, e passeio com 1.60m de largura e a restante área 

para o seu alargamento; 

2. garantir em obra o cumprimento dos 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. a rampa de acesso à garagem não poderá interferir com o passeio; 

4. apresentar no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento os seguintes 

elementos: 
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4.1 ficha com elementos estatísticos de acordo com a Portaria n.º 1111/01, de 19 de 

Setembro, devidamente subscrita pela pessoa responsável pelo preenchimento; 

4.2 projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o afastamento mínimo de 8.00m 

entre o eixo da via e o corpo mais avançado do quarto principal (1.º andar), por motivos de 

enquadramento e face ao disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º do Plano Director 

Municipal; 

4.3 elementos gráficos rectificativos relativamente ao afastamento dos muros (lado Norte), 

de acordo com o indicado no ponto n.º 1; 

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

registado (face ao pedido de destaque em sede do Processo n.º 1340/05), bem como 

rectificado relativamente à área a ceder ao domínio público; 

5. 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. previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

6.1 efectuar a pavimentação da zona de passeio e da totalidade da largura do arruamento 

confinante com a moradia, devendo para o efeito garantir-se a utilização de materiais 

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

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

6.2 assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma; 

6.3 os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela Ministério 

de Defesa Nacional – Força Aérea (folha 183). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 107/06 – Cecília Isabel Garrido Andrade 
DLB N.º 1218/06 | De CECÍLIA ISABEL GARRIDO ANDRADE, residente na Rua do Lena, 

n.º 148, na localidade de Mourã, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito numa 

parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada na Rua Poeta José Marques da 

Cruz - Rego Travesso - Telheiro, freguesia de Barreira, numa zona definida no PDM como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2006.09.21, constante do respectivo processo (folha 79), com o seguinte 

teor: 

“Analisado o processo ao abrigo 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, verifica-se que: 
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1. o projecto apresentado não prevê o acesso à parcela sobrante com largura mínima 

de 3.5m de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro; 

2. a área indicada no requerimento da parcela a destacar, não coincide com os últimos 

elementos apresentados; 

3. deverá esclarecer quanto à legitimidade do técnico para sobrescrever o projecto em 

causa, uma vez que o mesmo é membro estagiário da Associação Nacional dos 

Engenheiros Técnicos, face ao Regulamento desta Associação  e comunicação enviada em 

2005.08.18 à Câmara Municipal de Leiria (Decreto-Lei n.º 399/99, de 2 de Setembro). 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.21, 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 notificar o requerente, nos termos dos 

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

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

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 318/06 – Joaquim Emídio Sequeira de Faria 
DLB N.º 1219/06 | De JOAQUIM EMÍDIO SEQUEIRA DE FARIA, residente Rua Coronel 

Pinheiro Correia - Vivenda Faria, n.º 12, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação de um edifício, situado no Largo Cónego da Maia, 

freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.21, constante do respectivo 

processo (folhas 83 e 84), 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. prever o acompanhamento arqueológico dos trabalhos a cargo do dono da obra e 

salvaguardando-se as competências do Instituto Português de Arqueologia (Condição a 

constar no alvará de licenciamento); 

2. apresentar termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, 

face aos últimos elementos apresentados; 

3. garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, no que 

se refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada aos espaços 

comerciais, devendo ainda prever instalações sanitárias para deficientes nos mesmos; 

4. esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, 

nomeadamente  no que se refere a: 

4.1 Capitulo III (elementos de construção); 
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4.2 Capitulo IV, alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º (deverá prever antecâmara entre a zona 

de estacionamento e a dependência da loja B), artigos 16.º a 20.º (relativamente ao controlo 

de fumo nas escadas e câmaras corta fogo, controlo de poluição de ar nas câmaras corta 

fogo, saída para o exterior do parque e sinalização de segurança); 

4.3 Capitulo V (iluminação eléctrica); 

4.4 Capitulo VII e VIII (controlo da poluição de ar e fumo nos pisos); 

4.5 Capitulo IX, n.º 1 do artigo 33.º (extintores e caixas de areia); 

4.6 Capitulo XII (drenagem de águas residuais); 

5. esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, nomeadamente no que se refere a: 

5.1 Capitulo II (elementos de construção); 

5.2 artigos 22.º e 47.º (relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios no exterior do edifício); 

5.3 n.º 2 do artigo 28.º (parede guarda fogo na cobertura junto aos edifícios confinantes 

do lado Norte); 

6. garantir o cumprimento do Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

7. apresentar projectos de especialidade bem como as rectificações acima indicadas no 

prazo de seis meses, incluindo projecto de segurança contra incêndios face ao parecer 

emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

8. apresentar certidão da Conservatória correspondendo à totalidade da propriedade e 

com os dois artigos matriciais anexados num único artigo, previamente à emissão da 

licença; 

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

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

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

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

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

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

10. previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

10.1 apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia; 

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

danificadas durante a obra. 

 Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Sociedade Leiria Polis e Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 338/06 – Júlio Vitória Carreira 
DLB N.º 1220/06 | De JÚLIO VITÓRIA CARREIRA, residente na Rua de S. Vicente, n.º 9, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

edifício habitacional, anexo e muros, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de 

um propriedade situada na Rua das Lavegadas, freguesia de Parceiros, inserida em zona 
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definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade e Espaço 

de Equipamento. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2006.09.19, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o projecto apresentado prevê os acessos ao edifício através de um caminho no lado 

Norte. Verifica-se que o referido caminho não é espaço público, não está devidamente infra-

estruturado, e nas confrontações indicadas na Certidão da Conservatória do Registo Predial 

não consta caminho público; 

2.º na certidão da Conservatória do Registo Predial, a parcela remanescente do 

destaque pretendido não confronta com caminho público; 

3.º existe uma discrepância da área da parcela medida em planta face à área indicada 

na certidão da Conservatória do Registo Predial; 

4.º não prevê o cumprimento do n.º 3 do artigo 67.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal relativamente aos lugares de estacionamento junto ao arruamento; 

5.º não prevê o cumprimento do disposto na alínea m) do artigo 3.º do Plano Director 

Municipal, relativamente à cota de soleira, não devendo a mesma exceder 1,00m de altura 

em relação à cota do arruamento; 

6.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 47.º do Plano Director 

Municipal, relativamente ao índice de construção, uma vez que o espaço do sótão com pé 

direito superior a 2.20m é contabilizado para área de construção; 

7.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no regulamento de segurança 

contra incêndios, Decreto-Lei  n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente a: 

7.1 sinalização e iluminação de segurança ( artigo20º e 22º) 

7.2 detecção de monóxido de carbono e incêndios  nas boxes (artigos 27.º, 28.º (boxes) 

e 31.º); 

7.3 meios de primeira intervenção à extinção de incêndios (artigo 33.º); 

7.4 câmara retentora (artigo 47º); 

8.º deverá diminuir a volumetria da cobertura ao mínimo indispensável; 

9.º deverá diminuir a volumetria do anexo, não devendo este exceder 3,00m medidos 

pelo lado da propriedade confinante; 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.19 constante do respectivo 

processo (folha 56) 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 notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

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

proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2. Análise do processo de licenciamento de estabelecimento de combustíveis n. º 
21/05 – Maria Luísa da Cruz Alves Ruivo e Outro 
DLB N.º 1221/06 | De MARIA LUÍSA DA CRUZ ALVES RUIVO, residente Rua dos 

Fundadores, n.º 12, referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de um 

posto de abastecimento de combustíveis na Estrada Nacional N.º 356 - KM 5,625 - 

Maceirinha, freguesia de Maceira. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.18 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 80 e 81), 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, antes da emissão do alvará de licença de obras através do processo de 

obras n.º 993/05, o seguinte: 

1.1 no prazo de trinta dias, as apólices dos seguros de responsabilidade civil do 

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

instalação, no valor mínimo de €250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do 

artigo 13.º da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro; 

1.2 declaração de adjudicação do empreiteiro e termo de responsabilidade do técnico 

responsável pela execução da obra; 

1.3 comprovativo de inscrição na DGGE do técnico responsável pela execução da obra, 

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, devendo juntamente com o requerimento de vistoria apresentar cópia dos 

Certificados de Aprovação/Conformidade dos Equipamentos, emitidos por organismos 

legalmente aceites; 

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

entidades intervenientes no processo. 

 Mais deliberou que seja remetido ao requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas 

(folhas 44 e 79). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise dos seguintes processos de pedidos de vistoria 
1.3.1. Processo de pedido de vistoria n. º 13/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil 
DLB N.º 1222/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, solicitando a 

realização de uma vistoria ao estabelecimento comercial, localizado num edifício situado na 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, freguesia de Leiria.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2006.07.11, constante do respectivo processo, deliberou por unanimidade o 

seguinte: 

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

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

Vereadora em 2006.06.09, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar os proprietários do espaço, para no prazo de 60 dias a contar da data em 

que forem notificados, procederem à execução das obras de adaptação necessárias à 

correcção das deficiências assinaladas no auto de vistoria, cujo teor deverá ser dado 

conhecimento, devendo previamente à realização das mesmas, ser aprovado pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros o projecto de segurança contra risco de incêndio (adequado ao 

espaço em causa), nos termos previstos no Regulamento de Arrendamento Urbano, nos n.ºs 

2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

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

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

Procedimento Administrativo; 

3.º dispensar com base na alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento 

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

tomada. 

4.º dar conhecimento ao Serviço Municipal de Protecção Civil dos procedimentos 

adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.2. Processo de pedido de vistoria n. º 18/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil 
DLB N.º 1223/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, solicitando a 

realização de uma vistoria ao infantário, localizado num edifício situado na Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque, n.º 70, freguesia de Leiria.  

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

efectuada em 2006.07.11, constante do respectivo processo, deliberou por unanimidade o 

seguinte: 

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

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

Vereadora em 2006.06.09, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar os proprietários do edifício e o arrendatário do espaço, para no prazo de 60 

dias a contar da data em que forem notificados, procederem à execução das obras de 

adaptação necessárias à correcção das deficiências assinaladas no auto de vistoria, cujo 

teor deverá ser dado conhecimento, devendo previamente à realização das mesmas, ser 

aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros o projecto de segurança contra risco de 

incêndio (adequado ao espaço em causa), nos termos previstos no Regulamento de 

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

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

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

Janeiro, e no Código do Procedimento Administrativo; 
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3.º dispensar com base na alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento 

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

tomada. 

4.º dar conhecimento ao Serviço Municipal de Protecção Civil dos procedimentos 

adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.3. Processo de pedido de vistoria n. º 19/06 - Serviço Municipal de Protecção Civil 
DLB N.º 1224/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, solicitando a 

realização de uma vistoria ao estabelecimento comercial (Bazar Chinês), localizado num 

edifício situado na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 70, freguesia de Leiria.  

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

efectuada em 2006.07.11, constante do respectivo processo, deliberou por unanimidade o 

seguinte: 

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

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

Vereadora em 2006.06.09, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar os proprietários do edifício, o arrendatário (Gabriel Portela da Silva Quitério) 

e subarrendatário do estabelecimento, para no prazo de 60 dias a contar da data em que 

forem notificados, procederem à execução das obras de adaptação necessárias à correcção 

das deficiências assinaladas no auto de vistoria, cujo teor deverá ser dado conhecimento, 

devendo previamente à realização das mesmas, ser aprovado pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros o projecto de segurança contra risco de incêndio (adequado ao espaço em 

causa), nos termos previstos no Regulamento de Arrendamento Urbano, nos n.ºs 2 e 3 do 

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

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

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

Administrativo; 

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

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

tomada. 

4.º dar conhecimento ao Serviço Municipal de Protecção Civil dos procedimentos 

adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise do seguinte processo de pedido de informação prévia n.º 18/05 – Aquilino 
Carreira Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 1225/06 | De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA, com sede na Avenida 

Marquês de Pombal, Lote 4, R/C Direito, freguesia de Leiria, referente ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade e condicionantes de construção numa propriedade 

situada em Poços, Vale Sepal, freguesia de Marrazes, numa zona definida no PDM como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais, parte em Média Densidade e parte em Baixa 
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Densidade, encontrando-se ainda inserida na área abrangida pelos estudos do Plano de 

Pormenor de Leiria Norte. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.09.20 constante do respectivo 

processo (folha 60), deliberou por unanimidade viabilizar a pretensão, pelo prazo de um 

ano, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado ao seguinte: 

1.º  cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamente 

artigos 47.º e 67.º, devendo prever-se estacionamento no interior da parcela e junto ao 

exterior da propriedade, de acordo com os elementos indicados, a fim de ser o mesmo 

cedido ao domínio público; 

2.º  prever a cedência ao domínio público do espaço entre o edifício e o arruamento do 

lado Norte, devendo ainda o espaço de logradouro do lado Poente destinar-se a área verde 

com ónus de uso público, de acordo com  o previsto nos estudos do Plano de Pormenor de 

Leiria Norte. 

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

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

Segurança Contra Incêndios. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente, do parecer emitido pelo Ministério 

de Defesa Nacional – Força Aérea. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 39/93 – José Carlos Pereira Ruivo e Outro 
DLB N.º 1226/06 | De JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO e MARTINS & GAMEIRO, LDA, 

acompanhado de um requerimento de Jorge Manuel Ferreira Santos, residente na Rua 

Nossa Senhora de Fátima n.º 1474, no lugar de Raposeira, freguesia de Colmeias, a solicitar 

alterações ao lote 22 do Loteamento situado no lugar de Casal dos Matos, da freguesia de 

Pousos, consistindo as mesmas na diminuição dos afastamentos da construção à extrema 

do lote e consequente redefinição do polígono de implantação e na alteração à configuração 

do lote. 

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

Divisão de Loteamentos de 20 de Setembro de 2006, constante do respectivo processo, 

(folha 603) deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.2. Processo de loteamento n.º 11/94 – CONSTRUMANSOS – Soc. de Construções e 
Imobiliária, Lda. 
DLB N.º 1227/06 | DE CONSTRUMANSOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua Eng.º Duarte Pacheco, n.º 6 – 1.º D.º - D, freguesia e 

concelho de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção definitiva das 

obras de infra-estruturas e o cancelamento da parte restante das garantias bancárias, 

referente ao loteamento sito em Cruz da Areia, freguesia de Leiria.  
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  A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando as informações prestadas 

pelo Departamento de Obras Municipais datada de 3 de Agosto de 2006 e pela Divisão de 

Espaços Verdes datada de 18 de Agosto de 2006 constantes do respectivo processo, (folhas 

320 e 321 respectivamente), deliberou por unanimidade autorizar a recepção definitiva das 

obras de infra-estruturas e o respectivo cancelamento da parte restante das garantias 

bancárias n.º (s) 0393.000375.688.0019 e 0393.000374.888.0019 emitidas pela Caixa Geral 

de Depósitos, SA, devendo para o efeito ser elaborado o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.3. Processo de loteamento n.º 13/98 – INFRALEIRIA – Promoção Imobiliária, Lda. 
DLB N.º 1228/06 | De INFRALEIRIA – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA, acompanhado de 

um requerimento de Belanatur – Indústria e Comércio de Cosméticos Unipessoal, Lda, a 

solicitar alterações ao loteamento situado no lugar de Casal do Cego, da freguesia de 

Marrazes, consistindo as mesmas na junção dos lotes 18, 19 e 20, resultando no lote 19. 

Aquando da entrega da planta de síntese deverá ser suprimida a indicação da cota 116,70. 

Deverá requerer a emissão do aditamento ao alvará no prazo de um ano. 

Decorreu o período de discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 do artigo 

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

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição.  

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

Divisão de Loteamentos de 20 de Setembro de 2006, constante do respectivo processo, 

(folha 934) deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.4. Processo de loteamento n.º 10/99 – FERDULIZ – Soc. de Construções, Lda. 
DLB N.º 1229/06 | DE FERDULIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na 

Rua do Lavadouro, 295 no lugar de Caxieira da freguesia de Santa Eufémia, acompanhado 

de um requerimento a solicitar a recepção provisória das obras de infra-estruturas, 

nomeadamente rede viária e arranjos exteriores, (encontrando-se já recebidas a rede 

eléctrica e as redes de abastecimento de água, esgotos domésticos e pluviais e telefónicas), 

referente ao loteamento sito em Casal das Lavegadas, freguesia de Parceiros.  

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

pelo Departamento de Obras Municipais datada de 23 de Agosto de 2006 e pela Divisão de 

Espaços Verdes datada de 29 de Agosto de 2006 constantes do respectivo processo, (folhas 

477 e 478 respectivamente), deliberou por unanimidade autorizar a recepção provisória 

das obras de infra-estruturas da rede viária e arranjos exteriores e a redução das garantias 

bancárias n.º(s) 0393.001020588.0019 (Rede Viária), 0393.001019188.0019 (arranjos 

exteriores) e 0393.001021388.0019 (rede de abastecimento de água, esgotos domésticos e 

pluviais), para 10 % do seu valor inicial, emitidas pela Caixa Geral de Depósitos, S.A, que 

ficarão cativas até à data da recepção definitiva, devendo ser elaborado o correspondente 

auto de recepção. 
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1.5.5. Processo de loteamento n.º 29/99 – IMOCAMPINAS – Compra e Venda de 
Propriedades, Lda. 
DLB N.º 1230/06 | DE IMOCAMPINAS, LDA, com sede na Rua do Pinhal Manso, 487, no 

lugar e freguesia de Barosa acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção 

definitiva das obras de infra-estruturas e o cancelamento da parte restante das garantias 

bancárias, referente ao loteamento sito em Sobreiro – Carreira de Água – Moinhos, da 

freguesia de Barosa. 

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

pelo Departamento de Obras Municipais datada de 3 de Agosto de 2006, e da Divisão de 

Espaços Verdes datada de 18 de Agosto de 2006 constantes do respectivo processo, (folhas 

666 e 670, respectivamente), deliberou por unanimidade autorizar a recepção definitiva 

das obras de infra-estruturas e o respectivo cancelamento da parte restante das garantias 

bancárias n.º (s) 125 - 02 – 0364017, 125 - 02 – 0364428 e 125 - 02 – 0364437, emitidas 

pelo Banco Comercial Português, S.A, devendo para o efeito ser elaborado o 

correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.6. Processo de loteamento n.º 4/01 – GILMAT – Construções Civis e Obras 
Públicas, Lda. 
DLB N.º 1231/06 | De GILMAT - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS , LDA, com 

sede na Travessa do Município, Lote B – 1, 1.º D.º/Sul, freguesia e concelho de Leiria, 

referente ao loteamento sito no lugar de Sobreiro, da freguesia de Barosa. 

O loteamento foi aprovado com condições por deliberação de Câmara de 22 de Novembro 

de 2004. (folha 167). 

O promotor deu cumprimento aos condicionamentos da referida deliberação de 

Câmara. 

Apresentou ainda alterações ao loteamento (folha 376) que consistem no seguinte; 

1.º - alteração do número de pisos do lote n.º 1 de 3 + cave para 2 + cave; 

2.º - identificação na planta de síntese a área de cedência destinada a equipamento; 

3.º - aumento da área de construção em cave destinada a estacionamento e arrumos e por 

consequência o aumento da área total de construção de 3.484,3 m2 para 4.685,10 m2; 

4.º - aumento da área total de implantação de 3.556,50 m2 para 5.334,00 m2; 

Os projectos de infra-estruturas têm os pareceres favoráveis das entidades, tendo as 

alterações solicitadas enquadramento no Plano Director Municipal. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 27 de Setembro de 2006, constante do respectivo 

processo (folhas 469 e 470), deliberou por unanimidade aprovar as alterações e os projectos 

de infra-estruturas, condicionado ao seguinte. 

1. ceder 6.158 m2 para o domínio público destinados a arruamentos / vias, 

estacionamentos e passeios; 

2. ceder 3.255 m2 para o domínio privado do Município; 
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3. apresentar as seguintes garantias bancárias, nas quais deve constar a seguinte cláusula 

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

Municipal / EDP “; 

a) a favor da EDP no valor de €51.724,17 ( incluído o IVA ), destinados às infra-estruturas da 

rede eléctrica; 

b) a favor da Câmara Municipal no valor de €158.219,70 destinados à execução da rede 

viária;  

c ) a favor da Câmara Municipal no valor de €37.701,34 destinados à execução da rede de 

água e da rede de esgotos domésticos e pluviais  

d) a favor da Câmara Municipal no valor de €4.151,25 destinados à execução dos arranjos 

exteriores; 

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

de água a montante dos Loteamentos no valor de €25.000,00 (acrescido de IVA); 

5. efectuar o pagamento na REN, no valor de €15.067,59 (sem IVA) para comparticipação 

no custo das alterações a levar a efeito, na linha de alta tensão;  

6. Dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres emitidos pelas 

várias entidades e serviços da Câmara Municipal, tendo o prazo de 36 meses para a 

execução das obras de urbanização e um ano para requerer a emissão do alvará de 

loteamento. 

Mais deliberou mandar ao Cartório Notarial de Leiria, os documentos necessários à 

elaboração da competente escritura pública, bem como conferir poderes à Sr.ª Presidente 

para outorga da mesma. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
 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  

 
2.1. Anulação de guia de receita e restituição de importância indevidamente cobrada a 
Carlos da Conceição dos Santos 
DLB N.º 1232/06 | Presente a informação do Sector de Execuções Fiscais n.º 06/06, de 29 

de Agosto, que a seguir se transcreve: 
«Conforme ofício datado de 07.08.2006, entrada n.º 19812, o Senhor Carlos da Conceição 

dos Santos informa que não é proprietário do prédio sito na Quinta do Bispo, matriz 4178-I, 

ao qual corresponde a tarifa de conservação de saneamento cobrada, no valor de €70,80, 

referente aos anos de 1996 e 1997, pelo que foi instaurado e recebido indevidamente o valor 

referente ao processo de execução fiscal n.º 253/06. 

Considerando que o executado é emigrante e que o pagamento foi efectuado por um familiar 

que desconhecia que existia um erro nos serviços de finanças relativamente à titularidade do 

prédio; 

Considerando que no Sector de Execuções Fiscais existe prova, autenticada pelas finanças, 

de que o executado nunca foi titular do prédio em causa; 

 Considerando que já foi emitida a guia n.º 12532/2006 e recebido o valor em “dívida”, no 

montante total de € 70,80; 
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Considerando que a guia emitida contém valores que se reportam a operações de tesouraria 

e ainda a receita orçamental, conforme a seguir se discrimina: 
 
Operações  de  Tesourar ia  ( rubr ica  17 .02 )  

 
TXR2-  IMPOSTO DE JUSTIÇA (75  %)                                     8 ,35  

 
TXR3-  QUANTIA  EXEQUENDA                                            36 ,22  

 
TXR4-  JUROS DE MORA                                                    21 ,74  

 
Tota l  €  66 ,31  

Recei ta  Orçamenta l  ( rubr ica  04029909)  

 
TXR1-  TAXAS DE RELAXE E  OUTRAS                                      1 ,71  

 
TXR1-TAXAS DE RELAXE E  OUTRAS                                     2 ,78                  

Tota l  €  4 ,49  
 

Pelo exposto, propõe-se, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/ 99, de 22 de 

Fevereiro (POCAL), a anulação da guia n.º 12532/2006 e a restituição ou devolução das 

importâncias indevidamente arrecadadas a título de receita corrente/operações não 

orçamentais, dos valores acima discriminados, ao Senhor Carlos da Conceição dos Santos.» 

A Câmara analisou o assunto e concordando com a informação supra, deliberou por 
unanimidade: 
a) anular a guia n.º 12532/2006, nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro; 

b) autorizar a restituição/devolução ao Senhor Carlos da Conceição dos Santos da 

importância indevidamente arrecadada a título de receita corrente, no montante de €70,80, 

através da classificação 01.03/06.02.03.01; 

c) determinar o averbamento da presente decisão nos processos de execução fiscal n.ºs 

253/06 e 254/06 (apenso), declarados extintos e cujo arquivamento já foi determinado; 

d) dar conhecimento da presente deliberação aos SMAS, a fim de que estes serviços 

possam tomar as providências adequadas uma vez que, em virtude da anulação ora 

decidida, se mantêm os valores em dívida. 

 Foi emitida a proposta de cabimento n.º 4747, em 21 de Setembro de 2006, com a 

importância de €4,49. 

 
2.2. Pagamentos 
DLB N.º 1233/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 14 a 27 de Setembro de 2006 correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 6142, 6703 a 6707, 6768, 6769, 6772 a 6774, 6798, 6799, 6708, 

6853, 6854 a 6856, 6866, 6867, 6871, 6872, 6879 a 6883, 6886 a 6889, 6891, 6893 a 6902, 

6907 a 6909, 6911, 6913 a 6916, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs : 433, 579, 

582, 583, 588, 591, 592, 594 a 597, 599 a 602, 622, e às Ordens de Pagamento de Facturas 

n.ºs: 2105, 2126 a 2129, 2421, 2931, 2935 a 2940, 3316, 3317, 3478, 3557, 3574, 3774 a 

3777, 3782, 3863, 3971, 3986, 4365, 4566, 4634, 4637, 4638, 4766, 4772, 4780, 4792, 

4796, 4797, 4799, 4801, 4804, 4805,4808, 4809, 4812, 4813, 4854, 4859, 4860, 4880, 4885, 

4887, 4888, 4890, 4892, 4913, 4914, 4936, 4955, 4964, 4968, 4974, 4975, 5026, 5048, 
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5051, 5087, 5103, 5110, 5177, 5195, 5217, 5234, 5236 a 5238, 5240, 5274, 5282, 5348, 

5350, 5351, 5375, 5377, 5381, 5392, 5401, 5422, 5431, 5458, 5459, 5619, 5639 a 5642, 

5644, 5651, 5677, 5698, 5702, 5704, 5706, 5707, 5709, 5719, 5742, 5744, 5745, 5747, 

5772, 5826, 5840, 5842, 5843, 5845 a 5848, 5853, 5855, 5857, 5886, 5890, 5892, 5933, 

5954, 5957 a 5959, 5961, 5973, 5980, 6004, 6005, 6008 a 6012, 6014, 6076, 6195, 6197, 

6198, 6338, 6339, 6341, 6342, 6346, 6349 a 6363, 6451, 6463, 6520, 6525 a 6529, 6533, 

6538, 6539, 6541, 6542, 6546, 6558 a 6562, 6564 a 6567, 6569 a 6571, 6577, 6579, 6588, 

6589, 6591 a 6595, 6601 a 6605, 6615, 6617, 6618, 6620, 6621, 6635, 6640, 6641, 6643, 

6645, 6646, 6654 a 6658, 6712, 6713,  6721, 6729, 6730, 6733 a 6742, 6752 a 6767, 6775 a 

6779, 6782 a 6792, 6795, 6796, 6800, 6801, 6806 a 6831, 6833 a 6852, 6857 a 6865, 6868 

6870, 6892, 6904 a 6906, 6918, 6924 a 6926, 6928, 7072 a 7082, 7084 a 7087, 7124 no 

valor total de €2.814.704,89. 

 
2.3. Pedido de aquisição da casa n.º 23, sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, Bairro 
Social das Almuinhas 
DLB N.º 1234/06 | Presentes os ofícios registados sob os n.ºs ENT. 01/20089 e ENT. 

06/22649, referentes ao pedido de aquisição da casa n.º 23, sita na Rua Nossa Senhora de 

Fátima no Bairro Social das Almuínhas, freguesia de Marrazes, pela arrendatária Angelina 

da Conceição Pereira Marques Lopes. 

Presente, também, o Relatório da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e 

Cadastro no qual consta que aquela habitação foi avaliada em €10.575,00 (dez mil 

quinhentos e setenta e cinco euros), tendo em conta os critérios estipulados nos artigos 6.º a 

9.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, que regulamenta a alienação das casas 

para famílias pobres construídas pelas autarquias locais. Conforme previsto no artigo 10.º, 

daquele diploma legal, sobre a avaliação efectuada incidirá um adicional, no máximo de 8%, 

a título do direito de superfície, montante que se propõe e que perfaz a quantia de €846,00 

(oitocentos e quarenta e seis euros).  

A Câmara, após análise ao processo e no uso da competência que lhe é conferida 

pela conjugação da alínea f) do n.º 1 do artigo 64º 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 com o artigo 3.º do 

Decreto-Lei 310/88, de 5 de Setembro, deliberou por unanimidade aceitar o valor 

constante no relatório da avaliação daquele imóvel, acrescido de 8% daquele montante a 

título de cedência do direito de superfície, como preço de venda daquela habitação, o que 

perfaz o valor total de €11.421,00 (onze mil quatrocentos e vinte e um euros). 

Mais deliberou que seja notificada a requerente do teor desta deliberação para que 

se pronuncie se mantém interesse naquele aquisição, face ao valor de venda que se propõe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.4. Entrega dos edifícios integrados no Parque Municipal Tenente-Coronel Jaime 
Filipe da Fonseca, pela LeiriaPolis, S.A. 
DLB N.º 1235/06 | A LeiriaPolis – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em 

Leiria, SA, através de carta com a ENT. n.º 2006/13617, vem informar que pretendem 
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entregar para uso do Município de Leiria os edifícios integrantes do Parque Municipal 

Tenente-Coronel Jaime Filipe da Fonseca (Zona 4 da Intervenção Polis), a saber: 

- Edifício Sul com espaço para serviço de Bar/Esplanada, Ludoteca, Biblioteca Infantil, 

Instalações Sanitárias Públicas e Arrumos de apoio à manutenção do jardim 

- Edifício Norte com espaço para serviço de Bar/Restaurante com Esplanada exterior 

coberta, instalações sanitárias públicas, balneários Masc./Fem. e Arrumos de apoio 

ao campo de jogos;  

- Fonte Quente; 

- Campo de Jogos; 

- Parque Infantil. 

Para o efeito entregam as chaves de todos os espaços atrás referidos e solicitam que o 

Município assegure as condições de segurança, manutenção e limpeza dos mesmos. 

A Câmara no uso da sua competência conferida pela alínea d) do n.º7 do artigo 64.º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade aceitar a entrega do uso dos edifícios e equipamentos 

integrantes do Parque Municipal Tenente-Coronel Jaime Filipe da Fonseca e correspondente 

à Zona 4 de intervenção da Leiriapolis – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa 

Polis em Leiria, S.A. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.5. Devolução de equipamento afecto ao Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, 
pela Leirisport, E.M. 
DLB N.º 1236/06 | Retirado 

 
2.6. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1237/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 27 de Setembro de 

2006, apresentando um Total de Disponibilidades de €2.648.686,58 sendo de Operações 

Orçamentais €1.914.482,33 e de Operações de Tesouraria €734.204,25. 

       A Câmara tomou conhecimento. 
 

Ponto três 
  D i v i s ã o  J u r í d i c a   

 
Trespasse da loja n.º 0.10, localizada no Mercado de Sant’Ana  
DLB N.º 1238/06 | Presente a exposição remetida pelos representantes da firma 

“Nós10Atados – Comércio de Calçado e Acessórios de Moda, Lda.”, em 2 de Novembro de 

2005, a comunicar a aquisição, por trespasse, do estabelecimento comercial instalado na 

loja n.º 0.10, do Mercado de Sant’Ana, propriedade do Município de Leiria, anteriormente 

explorada pela firma “Gesvest – Representações de Vestuário e Calçado, Lda.”, e a solicitar 

a emissão dos recibos comprovativos do pagamento das rendas em nome da firma que 

representam. 

Analisado o assunto e, atendendo ao interesse público em causa bem como ao 

princípio da segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais, a Câmara 
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deliberou por unanimidade reconhecer, expressamente, como arrendatário da loja n.º 

0.10, do Mercado de Sant’Ana a firma “Nós10Atados – Comércio de Calçado e Acessórios 

da Moda, Lda.”. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto quatro 
  Divisão de Recursos Humanos

 
Voto de Pesar  
DLB N.º 1239/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário Paulo Jorge Rega Moita, Jardineiro - 

Operário do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de seu pai José 

Joaquim Moita. 

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

profundo pesar, 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
 D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a m e n t o  e  U r b a n i s m o

 
5.1. Exercício do direito de preferência 
DLB N.º 1240/06 | Foi presente o requerimento de LEIRIGEC – Sociedade Imobiliária e 

Gestão de Espaços Comerciais, S.A. a solicitar na qualidade de proprietário da fracção D do 

imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n. º 2248 e na predial 

urbana  com o artigo 4395, sito na Largo das Forças Armadas, n. º 21, na freguesia e 

concelho de Leiria que o Município de Leiria se pronuncie sobre o direito de preferência 

sobre a fracção indicada do prédio supra referenciado que pretende vender, pelo valor de 

€588 257,04, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 A Câmara tomou conhecimento e nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Senhora Presidente na sequência de informações da 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, emitiu um despacho em 2006/09/20, pelo qual 

renuncia ao direito de preferência, dado não haver interesse no referido prédio, deliberou 
por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente, nos termos exactos em que 

foi proferido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Exercício do direito de preferência 
DLB N.º 1241/06 | Foi presente o requerimento de LEIRIGEC – Sociedade Imobiliária e 

Gestão de Espaços Comerciais, S.A. a solicitar, na qualidade de proprietário das fracções A-

B-C-E-F e G do imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n. º 

2248 e na predial urbana  com o artigo 4395, sito na Largo das Forças Armadas, n. º 21, na 

freguesia e concelho de Leiria que o Município de Leiria se pronuncie sobre o direito de 
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preferência sobre as fracções indicadas do prédio supra referenciado que pretende vender, 

pelo valor de €8 800 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 A Câmara tomou conhecimento e nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Senhora Presidente na sequência de informações da 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, emitiu um despacho em 2006/09/20, pelo qual 

renuncia ao direito de preferência, dado não haver interesse no referido prédio, deliberou 
por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente, nos termos exactos em que 

foi proferido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.3. Exercício do direito de preferência 
DLB N.º 1242/06 | Foi presente o requerimento de DYSON - Mediação Imobiliária, 

representando a cabeça de casal da herança de João Bento da Cunha, representada pelos 

herdeiros, João de Jesus Bento da Cunha e Maria Glória de Jesus Cunha, a solicitar na 

qualidade de herdeiro do imóvel inscrito na matriz predial urbana com o artigo 500, sito na 

Rua Infante D. Henrique, n.º 3 e Travessa do  Viana , n.º 6, freguesia de Leiria, que o 

Município de Leiria se pronuncie sobre o direito de preferência sobre as fracções indicadas 

do prédio supra referenciado que pretende vender, pelo valor de €125 000,00, acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 

A Câmara tomou conhecimento e nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Senhora Presidente na sequência de informações da 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, emitiu um despacho em 2006/09/21, pelo qual 

renuncia ao direito de preferência, dado não haver interesse no referido prédio, deliberou 
por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente, nos termos exactos em que 

foi proferido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
 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

 
6.1. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 
196-A/01 de 10 de Março: Marco Gameiro Sebastião 
DLB N.º 1243/06 | Presente o ofício n. º 435, de 2006/02/02, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (Ent. 3581, de 06/02/07), acompanhado de um pedido apresentado 

por Marco Gameiro Sebastião, solicitando parecer para a criação de uma empresa no ramo 

de actividade de Gestão de Suportes Publicitários, a localizar no Beco de São Francisco n. º 

5, Leiria. 

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

Leiria constante no ofício n.º 381/06, de 2006/03/23 anexo ao respectivo processo, 

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

Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emitir parecer favorável à criação da empresa 
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pretendida, a qual deverá possuir instalações adequadas e licenciadas para a sua 

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 
196-A/01 de 10 de Março: Rui Manuel Caeiro Borreicho 
DLB N.º 1244/06 | Presente o ofício n. º 2120, de 2006/08/11, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (Ent. 20405, de 06/08/11), acompanhado de um pedido apresentado 

por Rui Manuel Caeiro Borreicho solicitando parecer para a criação de uma empresa no 

ramo de actividade de Bares. 

No presente pedido consta o parecer emitido pela Freguesia de Barreira, cujo conteúdo a 

seguir se transcreve: 

 “ O executivo da freguesia da Barreira está empenhado a criar e apoiar medidas ou acções 

para promover a constituição e fixação de empresas pois sabemos que, consequentemente, 

elas criarão emprego desenvolvimento económico e social. Em relação ao ofício em epígrafe 

referenciado, alertamos V. Exa., para o facto de ter existido na Rua do Poço, um espaço 

onde se desenvolveu actividade económica similar à de “Bares” com horário de 

funcionamento nocturno. Este horário mereceu os protestos da população sendo solicitada 

em diversas ocasiões, a intervenção das forças de segurança devido ao ruído e distúrbios 

causados. No caso de ser aprovado o licenciamento para actividade de “Bares” para aquele 

local, somos da opinião que o horário de encerramento deverá ser limitado até às 24:00 

(vinte e quatro) horas.” 

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

Barreira constante no ofício n. º 377/06, de 2006/08/31 anexo ao respectivo processo, 

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

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

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

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20883/06) 
DLB N.º 1245/06 | Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL 

DESPORTIVA DE VALE DO HORTO, com sede na Rua da Associação, Vale do Horto, 

freguesia de Azóia, a solicitar licença especial de ruído para a realização de uma prova de 

Motocross a realizar em Vale do Horto, freguesia de Azoia, no dia 8 de Outubro do corrente 

ano, no horário compreendido entre as 10:00horas e as 18:00horas, do qual consta o 

despacho da Exma. Senhora Presidente de 21 de Setembro de 2006 a deferir o pedido. 

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

21 de Setembro de 2006, da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 
 

6.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11028/06) 
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DLB N.º 1246/06 | Presente o requerimento de Consórcio MSF-Moniz da Maia, Serra & 

Fortunato – Empreiteiros, S.A e NOVOPCA – Construtores Associados S.A, na qualidade de 

Empreiteiros da obra A17, Auto-Estrada Marinha Grande / Monte Redondo, Trecho: Marinha 

Grande (A8)/Ribeira das Várzeas, concelho de Leiria  a solicitar licença especial de ruído 

durante a época estival até às 20:30h e sábados e feriados até às 17:30h, no período 

compreendido entre 27 de Abril do corrente ano e 30 de Abril do ano de 2007, para proceder 

às obras inerentes àquela empreitada, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 

12 de Maio de 2006 a deferir o pedido. 

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

12 de Maio de 2006 da Senhora Presidente a deferir o pedido, devendo apresentar 

despacho de autorização do Ministro da tutela ao abrigo do n.º 7 do artigo 9. º do 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, 

após a qual será emitida a licença especial de ruído para o efeito.  

 
6.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.21840/06) 
DLB N.º 1247/06 | Presente o requerimento de ACILIS - Associação Comercial e Industrial 

de Leiria, Batalha e Porto de Mós, a solicitar licença especial de ruído para o dia 29 e 30 de 

Setembro,  para um desfile de moda juvenil, com produção profissional e com a participação 

de vários actores da série televisiva “Morangos com Açúcar”, no horário compreendido no 

dia 29 entre as 17:00horas e as 21:00horas, e no dia 30 entre as 11:00horas e as 

01:00horas do dia seguinte no espaço da  Praça Goa, Damão e Diu, junto à Fonte 

Luminosa, 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 mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 
 
6.6. Mercado do Falcão. Funcionamento no Feriado Nacional de 5 de Outubro, Quinta-
feira 
DLB N.º 1248/06 | Presente uma informação do Encarregado do Mercado do Falcão 

solicitando autorização para o funcionamento daquele mercado, no feriado nacional, dia 5 de 

Outubro (Quinta-feira) do corrente ano, por manifesto interesse dos vendedores e nos 

termos do artigo 8.º, n.º 3 do Regulamento Municipal do Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização 

do Mercado do Falcão, no dia 5 de Outubro, do corrente ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

Ponto sete 
 Divisão  de  Acção Educat iva  Munic ipa l  

 
7.1. Cedência Gratuita do Autocarro do Município. Ratificação de despacho 
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DLB N.º 1249/06 | Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 

Município, apresentado pelo Grupo de Danças e Cantares de S.Romão (ENT 21201/06), 

para o dia 26 de Agosto de 2006. 

A Câmara, deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Vereador da 

Educação e Cultura que autorizou a cedência com isenção da quilometragem do autocarro e 

nas demais condições regulamentares para o dia acima referido. 

 
7.2. Cedência Gratuita do Autocarro do Município 
DLB N.º 1250/06 | Presente os pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares 

deste Município, apresentados: 

- Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson (ENTFE 5422/06), para o dia 30 

de Setembro de 2006. 

- Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo (ENT 15716), para o dia 6 de 

Outubro de 2006. 

A Câmara, deliberou por unanimidade autorizar as cedências com isenção da 

quilometragem do autocarro e nas demais condições regulamentares para os dias acima 

referidos. 

 
7.3. Acção Social Escolar – 1.º Ciclo. Fixação do preço da alimentação nos refeitórios 
escolares, ano lectivo 2006/2007 
DLB N.º 1251/06 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, que 

actualiza os valores relativos ao Programa Serviço de Refeições, (deliberação camarária n.º 

2107/02 – de 25.11.2002 – Acta 45), conjugada com o Despacho do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação, de 27 de Julho de 2006, que é do seguinte teor: 

PROPOSTA  

1 – Proponho que, de acordo com a deliberação camarária n.º 2107/02, de 25.11.2002 (acta 

n.º 45) conjugada com o Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 27 

de Julho de 2006, os encargos para os alunos/famílias no ano lectivo 2006/2007, relativos 

ao serviço de refeições dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, sejam os seguintes: 

   - Alunos subsidiados (Escalão A) – isenção de pagamento; 

    - Alunos subsidiados (Escalão B) – Euros  0,69; 

  - Alunos não subsidiados – Euros 1,38 

A Câmara, analisou a informação, e ao abrigo das 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 das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas 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 aprovar a proposta apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.4. Protocolos de Colaboração. Actividades de Enriquecimento Curricular – 1.º CEB  
DLB N.º 1252/06 | Presente as Minutas de Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e 

as entidades de carácter cultural e desportivo que se indicam nos respectivos quadros, no 

âmbito do Despacho n.º 12591 (2.ª série), de 16 de Junho de 2006. 
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ACTIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

N.º Sessões Previstas Agrupamento de 
Escolas de 

Entidade 
2006 2007 Total 

Preço / 
Sessão 

Colmeias Associação de 

Solidariedade Académico 

de Leiria –ASAL 

580 1392 1972 11,00 € 

Caranguejeira Juventude Vidigalense 480 1152 1632 11,00 € 

Maceira Atlético Clube da Sismaria 660 1584 2244 11,00 € 

È do seguinte teor: 

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 

ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso escolar futuro. 

Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos terceiro 

e quarto anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino 

básico público, aprovado por Despacho n.º 12591, publicado no Diário da República n.º 115, 

de 16 de Junho de 2006. 

Considerando que as associações desportivas se encontram mais próximas das 

comunidades escolares podendo servi-las de forma eficiente e eficaz e colocar-lhes ao 

dispor os seus equipamentos vocacionados exclusivamente à prática de actividades físicas e 

desportivas. 

Considerando que no âmbito do procedimento concursal aberto para o efeito, não foi 

possível dar satisfação às necessidades objecto da presente parceria titulada por protocolo. 

Considerando que, tradicionalmente, através de acções inscritas na “Agenda de Informação 

Pedagógica”, o Município de Leiria tem contribuído para a complementaridade dos projectos 

educativos das comunidades do concelho. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e os seus 

órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de 

acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino básico, em conformidade com o 

disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada com a alínea e) do n.º 3 do artigo 

19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à câmara municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme preceitua a alínea 

l) do n.º 1 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. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, com poderes 

para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião 

de _____ de __________ de 2006, como primeiro outorgante, e o _________________, 

com sede em ________________, freguesia de ____________, contribuinte fiscal n.º 

_________, representado pelo seu Presidente, _______________, como segundo 

outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, ambos 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, o presente protocolo o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
Objectivo 

O presente protocolo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Generalização do 

Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo 

Despacho n.º 12591/2006, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 16 de Junho, 

na parte relativa ao desenvolvimento das actividades física e desportiva, junto dos alunos 

dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a saber: 

_______________ , que fazem parte do Agrupamento de Escolas de _____________. 

Cláusula Segunda 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Terceira  

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este protocolo, 

compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para este fazer face aos encargos com o 

desenvolvimento das actividades físicas e desportivas junto dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º 

anos das Escolas do 1.º CEB que fazem parte do Agrupamento de Escolas de ________, 

valor de €11,00 (onze euros) por cada sessão, acrescido do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA). 

Cláusula Quarta 
Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente protocolo e que dele passa a fazer parte integrante. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a: 

a) Apresentar uma Listagem nominal dos professores de actividade física e desportiva, 

de acordo com o Anexo A ao presente ao Protocolo e que dele passa a fazer parte 

integrante, a afectar ao Programa de Generalização do Ensino de Inglês e outras 

Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB e respectivos Curricula Vitae, de onde 

constem os seguintes elementos: 

i) Identificação pessoal; 

ii)Habilitações literárias e profissionais; 

iii)Formação profissional; 

iv) Experiência profissional; 

v) Outros que considere relevantes. 

b) Apresentar os documentos comprovativos das habilitações académicas de cada um dos 

professores e da respectiva experiência de trabalho docente com crianças e jovens. 

c) A leccionar um total ____ sessões, de acordo com as turmas, horários e locais de 

funcionamento previstos no Anexo I ao presente Protocolo e que dele passa a fazer parte 

integrante. 
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Cláusula Quinta 
Responsabilidades do Município de Leiria 

1. Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos do 

presente Protocolo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-lo-á 

em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de suportar 

assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou ou tiver de 

pagar. 

2. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo 

Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou contratados 

do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 
Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações relativas 

ao pessoal utilizado no desenvolvimento das actividades física e desportiva, bem como o 

cumprimento da celebração dos necessários seguros de acidentes de trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos 

sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados ou terceiros, 

decorrentes do desenvolvimento das actividades física e desportiva, devendo para tal 

celebrar os necessários seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 
Modificação do Protocolo 

O número de sessões, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento da 

actividade física e desportiva, poderão sofrer alterações devido a eventuais necessidades de 

reformulação na constituição das turmas e horários que possam ocorrer durante o ano 

lectivo.  

Cláusula Oitava 
Rescisão do Protocolo 

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente protocolo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) Desvio do objecto do presente Protocolo; 

b) Interrupção da actividade física e desportiva por facto imputável ao Segundo Outorgante 

por período superior a 5 dias; 

c) Não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Protocolo; 

d) Oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e regulamentos 

aplicáveis à actividade física e desportiva; 

e) Violação grave das cláusulas do presente Protocolo. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Protocolo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao Segundo 

Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a suspensão das 

comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês e outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  
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3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas alíneas 

constantes do n.º 1 desta cláusula, este terá direito à restituição imediata dos pagamentos 

efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de montante superior, 

caso em que poderá exigir a indemnização complementar correspondente. 

4. A rescisão do presente Protocolo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Nona 
Duração do protocolo 

O presente protocolo é válido para o ano lectivo 2006-2007, estando o seu início previsto 

para o dia 01 de Outubro de 2006 e o seu terminus para o dia 22 de Junho de 2007, se 

outras datas não vierem a ser definidas pelo respectivo Agrupamento de Escolas. 

Cláusula Décima 
Vigência do Protocolo 

Os efeitos do presente Protocolo reportam-se à data do início do desenvolvimento das 

actividades física e desportiva. 

Cláusula Décima Primeira 
Imposto do Selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do Código 

do Imposto de Selo. 

Este protocolo é feito em duplicado, ambos com valor de original, composto por ____ 

páginas, pelo Anexo I que se contém em ___ páginas e pelo Anexo A, Anexo C e Anexo D 

que se contêm em ___, ___ e ___ páginas, respectivamente, e devidamente assinado por 

ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas 

cláusulas. 

ENSINO DA MÚSICA 

N.º Sessões Previstas Agrupamento de 
Escolas  

Entidade 
2006 2007 Total 

Preço / 
Sessão 

Colmeias Orfeão de Leiria 870 2088 2958 12,00 € 

Marrazes Orfeão de Leiria 1830 4392 6120 12,00 € 

e Jardins da Serra Orfeão de Leiria 280 672 952 12,00 € 

È do seguinte teor: 

Considerando a importância das actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 

ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso escolar futuro. 

Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º 

anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino básico 

público, aprovado por Despacho n.º 12591, publicado no Diário da República n.º 115, de 16 

de Junho de 2006. 

Considerando que o artigo 15.º do Despacho n.º 12591, de 16 de Junho de 2006, prevê que 

as entidades promotoras do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º 

anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo do ensino básico 

público, possam celebrar acordos de colaboração com estabelecimentos de ensino 
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vocacional ou profissional da música ou com instituições vocacionadas para o ensino da 

música de forma a assegurar a leccionação, a coordenação pedagógica das actividades e a 

possibilitar o acesso, por parte dos alunos, à utilização dos equipamentos necessários. 

Considerando que, tradicionalmente, através de acções inscritas na “Agenda de Informação 

Pedagógica”, o Município de Leiria tem contribuído para a complementaridade dos projectos 

educativos das comunidades do concelho. 

Considerando que no âmbito do procedimento concursal aberto para o efeito, não foi 

possível dar satisfação às necessidades objecto da presente parceria titulada por protocolo. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e os seus 

órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de 

acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino básico, em conformidade com o 

disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada com a alínea e) do n.º 3 do artigo 

19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à câmara municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme preceitua a alínea 

l) do n.º 1 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. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, com poderes 

para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião 

de _____ de __________ de 2006, como primeiro outorgante, e o _________________, 

com sede em ________________, freguesia de ____________, contribuinte fiscal n.º 

_________, representado pelo seu Presidente, _______________, como segundo 

outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, ambos 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, o presente protocolo, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 
Cláusula Primeira 

Objectivo 
O presente protocolo tem por objectivo o cumprimento do Programa de Generalização do 

Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo 

Despacho n.º 12591/2006, publicado na II.ª Série do Diário da República, de 16 de Junho, 

na parte relativa ao ensino da Música, aos alunos dos 1.º, 2.º 3.º e 4.º anos, das Escolas do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, a saber __________________________________, que fazem 

parte do Agrupamento de Escolas de _____________.  

Cláusula Segunda 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Terceira  

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este protocolo, 

compromete-se a pagar ao Segundo Outorgante, para este fazer face aos encargos com a 

leccionação do ensino da música, junto dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos das Escolas do 
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1.º CEB que fazem parte do Agrupamento de Escolas de ________, no valor de €12,00 

(doze euros) por cada sessão, acrescido de imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

Cláusula Quarta 
Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a dar cabal cumprimento às disposições 

constantes do Anexo I ao presente protocolo e que dele passa a fazer parte integrante. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, ainda, a:  
a) Apresentar uma Listagem nominal dos professores de música, de acordo com o 

Anexo A que passa a fazer parte integrante deste Protocolo, a afectar ao Programa de 

Generalização do Ensino de Inglês e outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º 

CEB e respectivos Curricula Vitae, de onde constem os seguintes elementos: 

i) Identificação pessoal ; 

ii)Habilitações literárias e profissionais; 

iii)Formação profissional; 

iv) Experiência profissional; 

v) Outros que considere relevantes. 

b) Apresentar os documentos comprovativos das habilitações académicas de cada um dos 

professores e da respectiva experiência de trabalho docente com crianças e jovens. 

c) A leccionar um total ______ sessões, de acordo com as turmas, horários e locais de 

funcionamento previstos no Anexo I ao presente Protocolo e que dele passa a fazer parte 

integrante.  

Cláusula Quinta 
Responsabilidades do Município de Leiria 

1.- Se o Município de Leiria tiver de assumir indemnização de prejuízos que nos termos do 

presente Protocolo seja da responsabilidade do Segundo Outorgante, este indemnizá-lo-á 

em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver de suportar 

assistindo ao Município de Leiria o direito de regresso das quantias que pagou ou tiver que 

pagar. 

2.-O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo 

Segundo Outorgante, salvo culpa comprovada dos funcionários, agentes e/ou contratados 

do Município de Leiria no exercício das respectivas funções. 

Cláusula Sexta 
Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. São da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante todas as obrigações relativas 

ao pessoal utilizado na actividade do ensino da música, bem como o cumprimento da 

celebração dos necessários seguros de acidentes de trabalho. 

2. O Segundo Outorgante responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos 

sofridos pelo Município de Leiria, seus funcionários ou agentes, contratados ou terceiros, 

decorrentes da actividade do ensino da música, devendo para tal celebrar os necessários 

seguros de responsabilidade civil. 

Cláusula Sétima 
Modificação do Protocolo 
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O número de sessões, bem como as turmas, horários e locais de funcionamento da 

actividade do ensino da música, poderão sofrer alterações devido a eventuais necessidades 

de reformulação na constituição das turmas e horários que possam ocorrer durante o ano 

lectivo.  

Cláusula Oitava 
Rescisão do Protocolo 

1- O Município de Leiria poderá dar por findo o presente protocolo mediante rescisão do 

mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) Desvio do objecto do presente Protocolo; 

b) Interrupção da actividade do ensino da música por facto imputável ao Segundo 

Outorgante por período superior a 5 dias; 

c) Não cumprimento das disposições constantes do Anexo I ao presente Protocolo; 

d) Oposição reiterada ao exercício da fiscalização ou repetida desobediência às 

determinações do Município ou, ainda, sistemática inobservância das leis e regulamentos 

aplicáveis à actividade do ensino da música; 

e) Violação grave das cláusulas do presente Protocolo. 

2. O Município de Leiria reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Protocolo, com 

aviso prévio de 60 dias, sem que daí resulte qualquer direito de indemnização ao Segundo 

Outorgante, nos casos em que se verifiquem atrasos significativos ou a suspensão das 

comparticipações a dar pelo Estado no âmbito do Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês e outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.  

3. Em caso de rescisão por iniciativa do Município de Leiria com fundamento nas alíneas 

constantes do n.º 1 desta cláusula, este terá direito à restituição imediata dos pagamentos 

efectuados, sem prejuízo do direito de comprovar que teve prejuízos de montante superior, 

caso em que poderá exigir a indemnização complementar correspondente. 

4. A rescisão do presente Protocolo será comunicada ao Segundo Outorgante por carta 

registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil posterior. 

Cláusula Nona 
Duração do protocolo 

O presente protocolo é válido para o ano lectivo 2006-2007, estando o seu início previsto 

para o dia 1 de Outubro de 2006 e o seu terminus para o dia 22 de Junho de 2007, se outras 

datas não vierem a ser definidas pelo respectivo Agrupamento de Escolas. 

Cláusula Décima 
Vigência do Protocolo 

Os efeitos do presente Protocolo reportam-se à data do início da actividade de ensino de 

música. 

Cláusula Décima Primeira 
Imposto do Selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do Código 

do Imposto do Selo. 

Estes protocolos são feitos em duplicado, ambos com valor de original, composto por ___ 

páginas, pelo anexo I que se contêm em ___ páginas, pelo Anexo A, pelo Anexo C e pelo 
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Anexo D, que se contêm em ___, ___ e ___ páginas, respectivamente, e devidamente 

assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas 

as suas cláusulas. 

Analisado o assunto e tendo em consideração a proposta de cabimento n.º 4863, de 

26 de Setembro de 2006, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta dos 

Protocolos nos termos acima transcritos e conferir poderes à Senhora Presidente para 

proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto oito 
 D epar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  

8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
8.1.1. Regulamento Interno do MIMO – Museu da Imagem em Movimento, de acordo 
com a Lei Quadro dos Museus 
DLB N.º 1253/06 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, foi presente a proposta de 

Regulamento que abaixo se transcreve: 

Projecto de Regulamento Interno do m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento 
Preâmbulo 

O Museu da Imagem em Movimento, também designado pelo acrónimo m|i|mo, é um 

museu municipal empenhado em divulgar o património associado à história da 

cinematografia: como surgiram as imagens animadas, como nasceu o cinema e como 

evoluiu a projecção de imagens numa perspectiva artística e técnica. 

O m|i|mo nasceu em 1996, por ocasião da comemoração dos 100 Anos do Cinema em 

Portugal. O espólio reunido desde então, leva a que a constituição do Museu fosse 

autorizada na Reunião da Câmara Municipal de 22 de Janeiro 1997, tendo sido solicitado a 

concepção de um projecto de exposição que se adequasse ao espaço do Teatro José Lucio 

da Silva. Simultaneamente foi-se procedendo à pesquisa e recolha sistemática de espólio 

para integrar a exposição permanente, dando particular ênfase ao Pré-Cinema. O ante-

projecto foi levado a Reunião de Câmara a 23 de Setembro de 1998 e desde essa data 

foram desenvolvidas várias iniciativas, nomeadamente a organização de exposições e 

produção de vários catálogos tendo como principal objectivo a divulgação do Museu, 

procurando sempre que possível o envolvimento da comunidade. 

Inicialmente denominado como Museu da Imagem, em 1999 sentiu-se necessidade de 

alterar o nome para Museu da Imagem em Movimento, uma vez que responde melhor aos 

conteúdos da exposição permanente. 

O conceito do m|i|mo é constituído por um espaço de exposição permanente de 

carácter museológico subordinado à evolução da Cinematografia e de exposições 

temporárias, onde serão desenvolvidas as várias temáticas abordadas na exposição 

permanente, criar dinâmicas no sentido de desenvolver actividades pontuais no que diz 

respeito à exibição de pequenos ciclos de cinema, assim como actividades de formação, 

nomeadamente seminários, colóquios, workshops, conferências, exposições temporárias, 

ciclos de cinema e vídeo. 
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A sua Colecção contempla três áreas: Pré-cinema, Fotografia e Cinema, sendo os 

objectos que a integram alvo de estudo, tratamento especializado de recuperação, 

conservação e catalogação e divulgação segundo os princípios da museologia. 

As suas disciplinas integram as categorias da Arte e da Ciência. 

A constituição do m|i|mo é uma mais valia para a Região atendendo ao valor e 

interesse da sua colecção. Por outro lado, está em questão a pertinência do tema, dado que 

pela primeira vez é dada atenção à evolução das técnicas de projecção e ao papel do 

projeccionista na exibição e difusão da imagem em movimento, sem o qual a exibição 

pública do cinema não era possível. 

O Centro de Documentação e Informação Artur Avelar abriu oficialmente ao público no 

dia 18 de Maio de 2003, por ocasião da comemoração do Dia Internacional dos Museus. O 

m|i|mo dedica grande parte da sua actividade à história cinematográfica, emergindo, desde 

logo, a necessidade de reunir livros e documentos que servissem como fontes de 

informação para contextualizar e documentar o espólio do Museu. O Centro de 

Documentação e Informação Artur Avelar reúne um vasto conjunto de monografias, 

publicações periódicas e documentos sobre pré-cinema, cinema, fotografia, artes, 

museologia, museografia, ensino, televisão, animação, entre outros. Conta ainda com um 

vasto conjunto de documentos em papel, folhas de programa, folhas de catálogo, 

cartonados, cartazes e audiovisuais: vídeos VHS, películas de vários formatos, DVD, e 

fotografias. 

Alguns dos documentos datam do séc. XVII, pelo que o centro de documentação tem 

grande preocupação na sua conservação. A necessidade de implementação de normas de 

conservação preventiva específicas aos diversos suportes de informação justifica a 

existência do Gabinete de Conservação e Restauro e do Arquivo de Imagem. 

A divulgação assume um papel determinante, quer através de actividades 

desenvolvidas no âmbito do centro de documentação, quer através de parcerias 

estabelecidas com outras instituições culturais. Para o utilizador estão reunidas as condições 

para descobrir o cinema, conhecer a sua história, o seu desenvolvimento, a técnica e força 

artística que lhe é inerente. 

Assim, e tendo em consideração o poder regulamentar conferido às autarquias locais 

pelo disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e nos termos 

previstos na alínea m) do n.º 2 do artigo 64º da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, segundo a qual compete à câmara 

municipal, no âmbito do planeamento e do desenvolvimento, assegurar, nos termos da lei, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do 

património cultural do município, o presente regulamento estabelece as normas de 

funcionamento do m|i|mo, de acordo com a Lei Quadro dos Museus Portugueses, a Lei n.º 

47/2004, de 19 de Agosto. 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Artigo 1.º 
Lei habilitante 
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O presente Regulamento do Museu da Imagem em Movimento, adiante designado 

apenas por m|i|mo, é aprovado nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa e nos termos do previsto nas alíneas m) do n.º 2 e a) do n.º 7 do 

artigo 64º da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º. 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, e ainda dos artigos 5.º e 52.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto. 

Artigo 2.º 
Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento disciplina formas de organização e gestão, a relação com os 

outros serviços do Município e com o público que visita o m|i|mo. 

Artigo 3.º 
Localização 

O m|i|mo situa-se provisoriamente no Mercado Sant’Ana – Centro Cultural, n.º 1, 1.º, 

2400-232 Leiria. 

Artigo 4.º 
Logótipo 

O m|i|mo tem logótipo próprio, onde se fundem o zootropio, como instrumento 

representativo do pré-cinema e a película cinematográfica, representando o movimento no 

cinema, com um elemento circular que representa a objectiva e o olho humano. Surge junto 

à imagem a denominação do Museu. 

Artigo 5.º 
Enquadramento orgânico 

O m|i|mo é um serviço sem personalidade jurídica própria, sendo hierarquicamente 

dependente da Divisão dos Museus e Património do Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude da Câmara Municipal de Leiria. 

CAPÍTULO II 
Perfil e Funcionamento do Museu 

Artigo 6.º 
Colecção 

O m|i|mo é um museu dedicado à história das imagens em movimento e a sua 

colecção é constituída por objectos que se integram nas categorias da Arte e da Ciência: 

a) Pré-cinema – composta por silhuetas para teatros sombras, caixas ópticas e 

brinquedos ópticos, lanternas mágicas, colecções de vidros para lanterna mágica e 

iconografia diversa; 

b) Fotografia – composta por máquinas e colecções de espécies fotográficas em 

diferentes processos como daguerreotipia, ambrotipia, goma bicromatada, 

cianotipia, papel salgado, cartões estereoscópicos comerciais, autochromes, 

Viewmasters, positivos estereoscópicos em vidro, albuminas; 

c) Cinema – objectos relacionados essencialmente com a Distribuição, Exibição e 

Projecção. A colecção incide sobretudo na evolução técnica dos diversos tipos de 

projectores, entre outras formas de animar imagens. O cinema enquanto 

espectáculo ou a projecção de imagens em movimento é o elo de ligação entre os 

três principais “tempos” considerados no discurso museológico. 
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Artigo 7.º 
Missão 

1. O m|i|mo tem como missão fundamental a recolha, salvaguarda, conservação e 

inventariação de objectos e técnicas relacionadas com as imagens em movimento. Oferece 

condições para o estudo e pesquisa nessa área e permite, através da exposição permanente 

e da organização de exposições temporárias e produção cultural, a acessibilidade aos seus 

conteúdos técnico-científicos. 

2. O m|i|mo assume a sua vocação de cariz educacional através da exposição das 

colecções, organização de acções e publicação de documentos, permitindo a fruição dos 

recursos de uma forma educativa e lúdica, transportando para a sociedade conhecimentos 

técnicos e artísticos sobre a história das imagens em movimento. 

Artigo 8.º 
Objectivos 

Os objectivos do m|i|mo são: 

a) Recolher, conservar, estudar e divulgar o acervo museológico, o fundo documental e 

bibliográfico e o espólio do Arquivo de Imagem; 

b) Consolidar um Museu representativo da história da cinematografia, dando maior 

ênfase à questão da exibição de imagens em movimento, entendendo por isto, todo 

o processo de evolução das diversas tipologias de aparelhos desenvolvidos para 

criar ilusão, animação e recriação de movimento; 

c) Caracterizar, técnica e cientificamente, a História da Fotografia, através de 

processos ilustrativos do seu desenvolvimento; 

d) Procurar, através de exposições temporárias, desenvolver as áreas da exposição 

permanente, de uma forma interactiva, possibilitando também a formação em 

algumas áreas específicas; 

e) Facultar, através do Centro de Documentação, o acesso à investigação e à 

realização de trabalhos académicos; 

f) Promover e estimular a leitura e o conhecimento das diferentes áreas respeitantes 

ao m|i|mo, como o Pré-Cinema, Fotografia, o Cinema e Artes Plásticas; 

g) Pesquisar documentos e património fílmico de Leiria e da sua região; 

h) Reunir e concentrar os diversos espólios fotográficos da Autarquia para uma 

uniformização no seu processo de conservação e divulgação; 

i) Ampliar o Arquivo fotográfico através de uma sistematização de recolha de imagens 

da região de forma a documentar e caracterizar a sua evolução cultural; 

j) Digitalização do espólio imagético à guarda do ArquI, de modo a facultar o seu 

acesso e visionamento ao público em geral, salvaguardando deste modo as 

imagens originais; 

k) Estimular a criação artística, local e nacional, tendo a imagem em movimento e o 

cinema como tema genérico para produções culturais; 

l) Promover, sempre que possível, a exibição de cinema em locais não convencionais; 

m) Valorizar um património que pertence ao imaginário de todos, que pertence a uma 

arte universal – O Cinema; 
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n) Editar materiais produzidos pelo Museu ou resultante de protocolos estabelecidos 

com outras instituições; 

o) Estabelecer parecerias com outras instituições, tendo em vista apoiar e colaborar na 

salvaguarda, estudo, divulgação e criação do património cultural móvel, 

principalmente do património cinematográfico e audiovisual, pertencente a entidades 

e particulares; 

p) Apoiar, dentro das possibilidades, a criação, organização e consolidação de museus 

públicos ou privados da área concelhia, ajudando a difundir boas práticas inerentes 

a uma museologia actual e actuante; 

q) Diversificar os públicos do Museu; 

r) Incentivar a participação e co-responsabilização da sociedade civil na valorização do 

património cinematográfico (material e imaterial); 

s) Sensibilizar e estimular o estudo científico e técnico dos bens culturais que integram 

as colecções do Museu, a partir de uma temática e cronologia específica. 

Artigo 9.º 
Instrumentos de Gestão  

1. Os instrumentos de gestão do m|i|mo, entre os quais se incluem o plano anual de 

actividades, orçamento, relatório de actividades, avaliação interna e informações estatística 

sobre os visitantes e utilizadores do Museu, são anualmente preparados pela Direcção do 

m|i|mo, com a participação da sua equipa. 

2. O prazo para a realização de cada um dos instrumentos de gestão é o que for definido 

pela tutela. 

CAPÍTULO III 
Orgânica do serviço 

Artigo 10.º 
Estrutura orgânica dos serviços do m|i|mo 

1. O m|i|mo integrará os seguintes serviços: 

a) Direcção; 

b) Serviço de investigação; 

c) Gabinete de conservação e restauro; 

d) Serviço de inventário; 

e) Serviço educativo; 

f) Serviço de produção cultural; 

g) Serviço administrativo; 

h) Vigilância e serviços de limpeza. 

2. A Direcção do m|i|mo poderá propor à Câmara Municipal a realização de acordos com 

outros museus ou com instituições públicas ou privadas para reforçar pontualmente o 

exercício das funções museológicas, de acordo com necessidades específicas. 

Artigo 11.º 
Competências 

1. Os diversos serviços que compõe o Museu visam a prossecução dos objectivos da 

instituição, dentro das respectivas competências nos termos da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Leiria. 
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2. O m|i|mo tem um Director, de acordo com o disposto no Artigo 44.º da Lei n.º 47/2004, de 

19 de Agosto, Lei Quadro dos Museus Portugueses, nomeado pela Câmara Municipal de 

Leiria. Cabe à Direcção do M|i|mo: 

a) Representar tecnicamente o Museu em reuniões científicas e congressos, sem 

prejuízo dos poderes que competem ao executivo municipal; 

b) Dirigir e assegurar o bom funcionamento dos serviços; 

c) Assegurar o cumprimento das funções museológicas; 

d) Formular e aplicar a política de incorporações, o plano de conservação preventiva e 

o plano de segurança do Museu; 

e) Emitir pareceres sobre novas incorporações ou abate de bens culturais no espólio 

do Museu; 

f) Propor e coordenar a execução do plano e do relatório anual de actividades e outros 

instrumentos de gestão, tendo em conta as linhas programáticas superiormente 

definidas pela tutela; 

g) Coordenar a programação museológica ou de requalificação do Museu; 

h) Promover, organizar e editar catálogos, folhetos e outro material de divulgação do 

Museu; 

i) Promover a actualização do Centro de Documentação e Informação Artur Avelar; 

j) Aprovar a realização de visitas orientadas e outras actividades regulares do Museu; 

k) Pronunciar-se sobre pedidos de cedência temporária, bem assim como de fotografia 

ou filmagem de objectos do acervo do Museu; 

l) Propor os valores de seguro para os bens culturais do Museu; 

m) Fazer cumprir as condições de cedência para bens culturais expostos no exterior. 

3. Cabe ao serviço de investigação: 

a) Propor trabalhos de divulgação do Museu e das suas colecções; 

b) Promover o estudo e a investigação dos bens culturais incorporados no Museu, com 

vista à sua exposição; 

c) Propor parcerias com investigadores e universidades com vista ao estudo das 

colecções do Museu; 

d) Acompanhar o trabalho de investigadores exteriores ao Museu, facilitando-lhes o 

acesso às obras expostas e em reserva; 

e) Efectuar o estudo e investigação do património cultural existente no concelho 

relacionado com a vocação do Museu; 

f) Propor e realizar actividades científicas, colóquios, conferências, entre outros. 

4. O Gabinete de Conservação e Restauro funciona ao abrigo da Secção V da Lei Quadro 

dos Museus Portugueses. Cabe-lhe: 

a) Implementar a selecção das colecções de acordo com as suas características e 

problemas intrínsecos, nomeadamente ao nível da conservação preventiva, da 

segurança e do acondicionamento; 

b) Coordenar e executar a conservação e restauro de bens culturais incorporados no 

Museu, com recursos técnicos devidamente qualificados, procedendo ao 

preenchimento da ficha de tratamento de peça; 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1301 (47) 

c) Promover a acessibilidade do Arquivo de Imagem, através de processos de 

digitalização e duplicação das espécies nele incorporadas; 

d) Garantir as condições ambientais dos espaços museológicos e das reservas, 

através da monitorização regular; 

e) Definir as condições de embalagem e transporte das peças; 

f) Elaborar relatórios técnicos das peças intervencionadas e actualizá-los; 

g) Propor parcerias e consultorias técnicas nas áreas do restauro e conservação 

preventiva; 

h) Garantir o respeito e a execução dos planos de conservação preventiva e plano de 

segurança; 

i) Aconselhar técnica e cientificamente e apoiar os restantes serviços do Museu, assim 

como outras estruturas que integram o município. 

5. Cabe ao serviço de inventário: 

a) Proceder à etiquetagem e marcação dos objectos e sua classificação; 

b) Implementar o levantamento fotográfico digital de todo o espólio para integrar no 

formato de ficha informática; 

c) Implementar a informatização do registo geral de inventário; 

d) Actualizar o inventário geral e a base de dados do Museu; 

e) Gerir informaticamente toda a informação disponível de cada objecto, incluindo os 

dados a disponibilizar na Internet; 

f) Garantir a coerente identificação e controlo das colecções, bem como o seu estudo 

e classificação, e os respectivos direitos de propriedade; 

g) Colaborar na preparação de exposições e edição de instrumentos de trabalho 

necessários ao Museu; 

h) Apoiar e colaborar na salvaguarda, estudo e divulgação do património. 

6. O Serviço Educativo é responsável pela estruturação e acompanhamento das diferentes 

actividades organizadas pelo m|i|mo e que exigem o contacto pessoal com os diferentes 

públicos que visitam a instituição. Cabe ao serviço educativo: 

a) Promover a educação para o património cinematográfico, através da formação de 

uma consciência patrimonial colectiva; 

b) Desenvolver a sensibilidade artística dos diversos públicos, em especial do público 

escolar; 

c) Produção dos conteúdos necessários para a elaboração de instrumentos para uma 

mais eficaz e produtiva divulgação e animação das colecções do Museu; 

d) Desenvolver acções e estratégias angariadoras de novos públicos; 

e) Propor e implementar o programa do serviço educativo; 

f) Organizar cursos e ateliers no Museu; 

g) Realizar visitas guiadas ao Museu; 

h) Propor actividades a desenvolver em dias comemorativos; 

i) Estabelecer parcerias com instituições do concelho nas áreas da educação, social e 

cultural; 

j) Dinamizar as relações do Museu com o público, promovendo visitas orientadas; 

k) Promover a dinamização do Centro de Recursos Multimédia; 
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l) Promover actividades culturais e educativas que potenciem o acesso aos bens 

culturais conservados no Museu. 

7. Cabe ao Serviço de produção cultural: 

a) Dinamizar a actividade cultural do município, através da promoção de iniciativas 

ligadas à temática do Cinema ou no apoio a acções de colectividades locais ou 

pessoas individuais; 

b) Gerir as actividades culturais do m|i|mo, em articulação com o Serviço Educativo; 

c) Apoiar o Município na elaboração de programas de actividades culturais; 

d) Promover actividades artísticas relacionadas com as temáticas do Museu; 

e) Colaborar com outras entidades dinamizadoras de acções de carácter cultural no 

âmbito das temáticas do Museu; 

f) Promover o m|i|mo como um centro de cultura urbana, para além da sua vocação 

institucional de reunir, conservar, interpretar e divulgar objectos ou ideias, inserindo-

os na história das comunidades de que são testemunhos e proporcionando uma 

leitura global socio-cultural do património; 

g) cumprir o papel de um pólo de reflexão, animação e educação sobre a cidade e o 

exercício da cidadania, onde o Cinema cumpre um papel de sociabilização. 

8. Cabe ao serviço administrativo do m|i|mo, em colaboração com a Secção de Apoio 

Administrativo à Divisão de Cultura e Gestão de Espaços Culturais e à Divisão de Museus e 

Património, à qual pertence: 

a) Organizar os meios administrativos necessários ao funcionamento do Museu; 

b) Executar as tarefas inerentes à recepção, classificação e informação dos 

documentos relacionados com o Museu; 

c) Organizar administrativamente os processos inerentes ao funcionamento dos 

serviços do Museu; 

d) Manter actualizados os registos necessários ao bom funcionamento dos serviços, 

nomeadamente os arquivos de correspondência; 

e) Elaborar e organizar os mapas estatísticos dos visitantes do Museu; 

f) Controlar os stocks das publicações vendidas no m|i|mo, bem como os respectivos 

movimentos de caixa; 

g) Prestar apoio administrativo à realização de exposições e visitas orientadas; 

h) Preparar listas de correio-circular para divulgação das acções do Museu. 

9. Vigilância e Serviços de limpeza – A manutenção destes dois serviços dependem de 

serviços autónomos da Câmara Municipal de Leiria, sendo a coordenação efectuada pela 

Direcção do Museu e o responsável destes serviços na autarquia.Cabe à Portaria e Serviços 

de limpeza: 

a) Garantir a acessibilidade e a segurança do Museu; 

b) Garantir o bom acolhimento dos visitantes, assegurando que a sua recepção é feita 

com educação, sobriedade e profissionalismo; 

c) Diligenciar para o cumprimento das restrições impostas pelo presente Regulamento; 

d) Cobrar as taxas de ingresso e realizar o registo diário de entradas; 

e) Zelar pela segurança, manutenção e limpeza geral do m|i|mo, de acordo com as 

normas de conservação preventiva; 
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f) Apoiar os visitantes com necessidades especiais. 

CAPÍTULO IV 
Gestão do Acervo 

Artigo 12.º 
Política de Incorporações 

A política de incorporações desta instituição consta do documento “Política de 

incorporações do Museu da Imagem em Movimento”, redigido de acordo com o disposto na 

Lei Quadro dos Museus Portugueses, e que consta do Anexo I a este Regulamento. 

Artigo 13.º 
Inventário 

São seguidas as normas de inventário definidas pelo Instituto Português de Museus 

e constantes das “Normas de Inventário” publicadas pelo IPM: O Inventário do acervo é 

registado em livro manuscrito e em fichas manuais, assim como em fichas em suporte 

informático, utilizando-se, neste último caso, o programa Matriz. Em relação ao inventário 

bibliográfico e documental, é feito o registo manual, e o registo em suporte informático 

utilizando-se, neste último caso, o programa Porbase. 

Artigo 14.º 
Conservação 

1. Compete ao m|i|mo garantir a conservação e a segurança de todos os testemunhos que 

constituem o seu património museológico. 

2. O m|i|mo dispõe de um guia de conservação preventiva, onde estão previstas as medidas 

de acção e normas de procedimento por parte da equipa do Museu e dos utentes da 

instituição, e que consiste no documento “Plano de conservação preventiva do Museu da 

Imagem em Movimento”, que consta do Anexo II a este Regulamento. 

3. Os funcionários do m|i|mo em geral, mas principalmente os que lidam mais directamente 

com as colecções, têm conhecimento das normas e procedimentos de conservação 

preventiva existentes. 

Artigo 15.º 
Segurança 

1. O m|i|mo dispõe de um Plano de segurança elaborado segundo a legislação em vigor e 

aprovado pela Câmara Municipal de Leiria, o qual é revisto periodicamente, tal como 

estipulado pela Lei Quadro dos Museus Portugueses. 

2. O plano de segurança é um documento confidencial e dele têm conhecimento apenas os 

funcionários do m|i|mo. 

3. O M|i|mo possui circuito interno de vídeo vigilância, instalado de acordo com a legislação 

de proteção de dados pessoais em vigor. 

Secção I 
Investigação e estudo das colecções 

Artigo 16.º 
Investigação e estudo de colecções 

1. No capítulo da investigação considera-se a investigação interna e externa: 

a) Investigação Interna - Sendo as colecções do m|i|mo, devido à sua natureza, 

bastante diversificadas, a investigação a desenvolver pelos seus técnicos deve estar 
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relacionada com a vocação do Museu, e que vise cumprir os objectivos. Os direitos 

de autor dos textos produzidos pelos técnicos do m|i|mo, no âmbito das suas 

funções, pertencem à própria Instituição; 

b) Investigação Externa – É obrigação do m|i|mo colaborar com os investigadores e 

outras entidades públicas e privadas com actuação sobre o património cultural 

móvel – procurando sempre que possível o estabelecimento de protocolos –, 

facultando-lhes o acesso às colecções e à documentação inerente a estas. Esta 

ligação aos investigadores externos e a instituições diversificadas tem com fim 

último um maior conhecimento científico das colecções que o m|i|mo possui, bem 

como a sua consequente divulgação e fruição pelo maior número de pessoas. 

2. A disponibilização de informação sobre peças ou documentação vária, incluindo a imagem 

fotográfica, respeitantes ao acervo do m|i|mo será facultada às pessoas e entidades que o 

solicitarem mediante a assinatura de protocolos, e/ou mediante um pedido escrito, no qual 

se identificará o investigador ou a instituição que faz o pedido, e se explicitará o que se 

pretende consultar ou obter do m|i|mo, e com finalidade. 

3. A prestação de alguns destes serviços pode implicar o pagamento de custos inerentes ao 

serviço prestado, cujo valor é estabelecido na Tabela de Taxas e Licenças aprovada pelo 

Município de Leiria. 

Artigo 17.º 
Justificação e termo de responsabilidade 

1. A cedência de dados referentes ao m|i|mo, assim como de imagens e documentos 

incorporados no Centro de Documentação e Informação Artur Avelar, para a inserção em 

trabalhos e publicações, com fins culturais e informativos, carece de justificação por parte do 

utilizador e de autorização superior, feita formalmente por escrito, e sujeita a tabela de 

preços afixada na tabela de Taxas e Licenças em vigor no Município de Leiria. 

2. O utilizador comprometer-se-á mediante preenchimento de termo de responsabilidade a 

não fazer qualquer outra utilização das imagens, documentos e dados referentes ao Centro 

de Documentação e Informação Artur Avelar, senão para aquela que recebeu autorização 

expressa. A utilização diversa da prevista, salvo se antecedida de autorização expressa e 

inequívoca, será sancionada nos termos da lei. 

3. Qualquer imagem cedida pelo m|i|mo para reprodução e ilustração de trabalho ou 

publicação, deverá fazer-se acompanhar, quando possível, da respectiva descrição, 

constituída pelos seguintes elementos: autor (1), título ou legenda (2), local (3), data (4), 

processo fotográfico e dimensões do original, indicações fornecidas pelo m|i|mo. 

4. O utilizador que reproduzir uma imagem cedida pelo Arquivo de Imagem (ArquI), em 

qualquer trabalho ou publicação, fica obrigado a fazer acompanhar a imagem da seguinte 

indicação “Imagem cedida pelo Museu da Imagem em Movimento”. 

5. O utilizador comprometer-se-á a entregar uma cópia do trabalho produzido. 

CAPÍTULO V 
Áreas do Museu da Imagem em Movimento 

Artigo 18.º 
Áreas funcionais do m|i|mo 

O m|i|mo é constituído pelas seguintes áreas: 
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a) Exposição permanente, exposição temporária e reservas; 

b) Centro de Documentação e Informação Artur Avelar / Arquivo de Imagem; 

c) Centro de Recursos Multimédia. 

Secção I 
Exposição permanente, exposição temporária e reservas 

Artigo 19.º 
Exposições 

1. A Exposição Permanente do m|i|mo é composta por três áreas de conteúdos temáticos 

específicos, que se complementam e se articulam.  

2. Cada uma das áreas integrantes da exposição integra um discurso museológico 

devidamente organizado e assinalado. Contudo, cada unidade funciona autonomamente, 

contando ainda com: 

a) Colaboração dos vigilantes/recepcionistas e/ou da brochura-guião, permitindo 

facilitar o contacto dos visitantes com o percurso aconselhado, para uma melhor 

fruição da exposição; 

b) Quando solicitado, as visitas poderão ser acompanhadas por um guia do m|i|mo, 

nos termos deste Regulamento. 

3. Quando se exclui uma peça do discurso expositivo, deverá no constar no seu lugar 

informação indicando a nova localização. Pode ainda ser colocada uma réplica da peça, nos 

casos em que se considere ser de extrema importância para o discurso expositivo. 

4. Cumpre ao m|i|mo organizar exposições temporárias sobre as temáticas abordadas no 

Museu, recorrendo aos espaços afectos ao Município, enquanto o Museu não dispor de 

espaços próprios. As exposições temporárias podem ser resultado de um processo de 

estudo das colecções do m|i|mo e a responsabilidade da curadoria depende do seu Director. 

Artigo 20.º 
Acesso às reservas 

1. O m|i|mo é um espaço público, pelo que mesmo as peças em reserva estão acessíveis 

aos investigadores, mediante os critérios abaixo indicados: 

a) O acesso às reservas é permitido aos funcionários do m|i|mo que mais directamente 

trabalham na gestão das colecções, sem prejuízo de, em casos esporádicos e 

autorizados, as mesmas poderem ser acedidas pelos demais funcionários da 

instituição; 

b) O acesso dos investigadores às peças em contexto de reserva pode ser autorizado, 

mediante solicitação fundamentada, apresentada ao Director do Museu, mas 

sempre na companhia de um técnico do m|i|mo; 

c) Quando concedido aos investigadores o acesso às peças, a sua consulta será 

efectuada em local do m|i|mo, previamente definido pelo Director ou pelos técnicos 

responsáveis em sua substituição. 

2. Há, no entanto, alguns factores que podem causar a interdição de acesso à consulta de 

peças: 

a) A indisponibilidade temporária do pessoal técnico do m|i|mo para acompanhar os 

investigadores que solicitem autorização de acesso às peças em reserva; 

b) Causas inerentes à necessidade de cuidados especiais na conservação das peças; 
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c) O mau estado de conservação das peças; 

d) Outros factores considerados relevantes pela Direcção do Museu. 

3. No caso de não ser permitido ao investigador o acesso às peças deve dar-se a conhecer 

o motivo ou os motivos que levaram a não autorização de acesso. 

4. O manuseamento dos objectos deve ser efectuado de acordo com o documento “Normas 

e procedimentos de conservação preventiva do Museu da Imagem em Movimento”, que 

consta do Anexo II a este Regulamento. 

Artigo 21.º 
Acesso à documentação do acervo museológico 

1. Um museu é um espaço público, pelo que a informação inerente ao inventário das peças 

é considerada de uso público.  

2. O m|i|mo faculta, mediante solicitação escrita e fundamentada, o acesso a dados 

constantes na ficha da peça, existente em formato digital, e a elementos constantes no 

processo técnico que muitas das peças possuem. 

3. A informação sobre as peças em depósito ou doações não é pública nem pode ser 

disponibilizada, a não ser nos casos em que os depositários concedam a necessária 

autorização por escrito. 

Artigo 22.º 
Cedência temporária de peças 

1. Os bens culturais que integram as colecções do m|i|mo podem em qualquer altura ser 

requeridos para integrarem, a título de empréstimo, exposições temporárias organizadas por 

outras instituições nacionais e internacionais. 

2. As entidades interessadas na cedência temporária de bens culturais do m|i|mo deverão 

requerer o seu empréstimo, em formulário próprio. 

3. As condições de cedência de bens culturais das colecções do Museu serão fixadas por 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria, salvo se esta competência não tiver sido 

delegada no seu presidente, sob proposta da Direcção do m|i|mo. 

4 A entidade responsável, pelo(s) objecto(s) terá que garantir a segurança e a integridade 

desde a sua saída até ao seu regresso, bem como será obrigada à apresentação de 

documento comprovativo de seguro que cubra todos os riscos. O valor de seguro é 

determinado pelo m|i|mo, que emitirá a respectiva guia de transporte. 

5. Em face da existência de danos, serão imputados os custos de restauro à entidade 

requerente do empréstimo. 

6. Poderá a entidade que solicita o empréstimo executar reproduções fotográficas da(s) 

peça(s) para efeitos de publicação em catálogo ou material promocional do evento, mas é 

proibida a sua cedência ou utilização para outros fins. 

7. A entidade requerente é obrigada a entregar ao m|i|mo um exemplar da obra publicada 

em que consta(m) o(s) objecto(s). 

8. No caso de cedência de peças para o estrangeiro, toda a documentação e encargos 

relativa a procedimentos legais de exportação temporária de bens culturais estarão a cargo 

da entidade que solicita o empréstimo, sendo o processo elaborado com as respectivas 

fichas individuais e fotografias do(s) objecto(s), assinadas pelo representante da Câmara 

Municipal de Leiria. 
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Secção II 
Centro Documentação e Informação Artur Avelar 

Artigo 23.º 
Centro Documentação e Informação Artur Avelar 

1. Em homenagem ao principal doador, o centro de documentação denomina-se Centro de 

Documentação e Informação Artur Avelar. 

2. O Centro de Documentação e Informação Artur Avelar, também designado por CDIAA, 

constituído pelo acervo bibliográfico e documental que lhe está afecto, é propriedade do 

Município de Leiria e está funcionalmente integrado no m|i|mo. 

3. O CDIAA tem como missão a documentação do acervo museológico. A acessibilidade 

permite satisfazer as necessidades de informação de utilizadores internos e externos, na 

área da sua competência. 

Artigo 24.º 
Sectores do Centro de Documentação e Informação Artur Avelar 

O CDIAA é constituído pelos seguintes sectores: 

a) Biblioteca e Arquivo documental do CDIAA; 

b) Arquivo de Imagem. 

Artigo 25.º 
Fundo documental e bibliográfico 

1. O fundo documental compreende, designadamente: 

a) Monografias: catalogadas com base nas Regras Portuguesas de Catalogação e 

classificadas com a notação C.D.U, classificação decimal universal; 

b) Publicações periódicas especializadas em cinema; 

c) Documentação: documentos, manuscritos e espólios documentais especiais; 

d) Cartazes e cartonados; 

e) Documentos audiovisuais: 

i) Acervo fotográfico constituído por diferentes colecções que documentam a 

evolução técnica da Fotografia, o mundo do cinema e a própria região onde o 

arquivo se encontra inserido. Este acervo está organizado no Arquivo de 

Imagem; 

ii) Filmes em diferentes suportes, técnicas e formatos. 

Artigo 26.º 
Utilizadores do CDIAA 

1. São considerados utilizadores internos os funcionários do m|i|mo, independentemente do 

seu vínculo com a instituição. 

2. Consideram-se utilizadores externos as pessoas singulares ou entidades autorizadas a 

aceder aos serviços prestados pelo centro de documentação. 

Artigo 27.º 
Cartão de Leitor 

1. O CDIAA emite um cartão de leitor, indispensável para utilizadores externos e internos, 

mediante a apresentação do bilhete de identidade, comprovativo de morada e fotografia. 

2. O leitor, ao preencher e assinar a ficha de inscrição, compromete-se a cumprir as normas 

de utilização do CDIAA. 
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Artigo 28.º 
Acesso aos documentos 

1. O acesso aos documentos pressupõe a consulta dos catálogos do centro de 

documentação; 

2. A consulta dos catálogos, informático ou manual, poderá ser feita directamente pelo 

utilizador, mas deve ser, preferencialmente, acompanhada pelo responsável. 

3. Documentação e material audiovisual podem ser consultados mediante autorização da 

Direcção, bem como a sua requisição.  

Artigo 29.º 
Condicionalismos 

A reprodução ou impressão de dados ou imagens será condicionada ou não permitida, 

sempre que existam impedimentos legais previstos no Código de Direitos de Autor, ou 

Direitos Conexos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março, e alterado pelas 

Leis N.os 45/85, de 17 de Setembro, e 114/91, de 3 de Setembro, e Decretos-Leis N.os 

332/97 e 334/97, ambos de 27 de Novembro, e pela Lei N.o 50/2004, de 24 de Agosto. 

Sub-Secção I 
Biblioteca e arquivo documental do CDIAA 

Artigo 30.º 
Leitura Presencial 

1. A Biblioteca e arquivo documental do CDIAA dispõe de uma sala de leitura, onde o leitor 

pode consultar os livros pertencentes a este espaço. 

2. O funcionário da Sala de Leitura indicará ao utilizador o seu lugar e procederá à entrega 

de obras solicitadas. 

3. Terminada a consulta, o utilizador deverá colocar os documentos em local devidamente 

assinalado ou entregá-los ao funcionário. 

Artigo 31º 
Leitura presencial de documentos reservados 

1. Pela natureza, fragilidade e raridade de alguns documentos, bem como por razões de 

preservação e conservação, o acesso a este tipo de documentos depende, 

obrigatoriamente, de autorização prévia do responsável superior, e será efectuada com o 

apoio de um técnico. 

2. Esta consulta deve ser feita de acordo com o documento “Normas e procedimentos de 

conservação preventiva do Museu da Imagem em Movimento”, que se encontra no Anexo II 

a este Regulamento. 

3. As espécies documentais em mau estado de conservação ou que ainda não tenham 

sofrido tratamento, não podem ser objecto de consulta. 

Artigo 32.º 
Empréstimo internos 

1. Os utilizadores internos podem requisitar, para consulta no gabinete ou domiciliária, até 

cinco monografias, pelo prazo máximo de quinze dias, através de uma requisição interna 

disponível no serviço. 

2. Podem também requisitar outro tipo de documentos para consulta exclusiva nos gabinetes 

anexos ao centro de documentação, pelo prazo máximo de um dia. 
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Artigo 33.º 
Empréstimos domiciliários 

1. Entende-se por empréstimo domiciliário a cedência de documentos para leitura em 

espaços exteriores ao centro de documentação, após o preenchimento da respectiva ficha 

de requisição, e obedece às seguintes regras: 

a) Os utilizadores externos podem apenas requisitar no máximo três monografias pelo 

prazo máximo de quinze dias; 

b) As obras de referência (dicionários, enciclopédias) e publicações periódicas podem 

ser apenas requisitadas por utilizadores internos; 

c) Compete ao funcionário do centro de documentação proceder ao registo em suporte 

informático ou manual do empréstimo domiciliário; 

d) Todos os utilizadores deverão restituir as obras no estado de conservação em que 

as mesmas se encontravam antes de efectuado o empréstimo; 

e) Em casos especiais, devidamente justificados, pode a Direcção autorizar a 

requisição de um número superior de obras, bem como o alargamento do prazo da 

sua devolução. 

2. Estão excluídas para empréstimo domiciliário as obras anteriores a 1980 e as que se 

encontram em mau estado de conservação.  

3. Estão excluídas as edições consideradas raras e de difícil aquisição. 

4. Estão excluídos, para empréstimo domiciliário, os livros que são necessários à 

investigação interna do m|i|mo.  

Artigo 34.º 
Empréstimo interbibliotecas 

Os empréstimos interbibliotecas serão decididos caso a caso, dependendo dos fins e 

dos prazos de empréstimo, dependendo sempre de decisão superior. 

Sub-Secção II 
Arquivo de Imagem 

Artigo 35.º 
Caracterização do Arquivo de Imagem 

1. O Arquivo de Imagem, também designado por ArquI, está integrado no CDIAA, e é 

composto pelos seguintes núcleos: 

a) Área de Pré-Cinema documenta a arqueologia do Cinema; a importância da imagem 

com animação através de efeitos de luz, mecanismos, e recortes. È constituído por 

vidros de Lanterna Mágica, gravuras aguareladas, vistas ópticas, entre outros 

dispositivos; 

b) Área de Fotografia é constituído por diversas colecções de espécies fotográficas em 

diferentes processos e técnicas e que se dividem em três vertentes distintas: a 

evolução técnica da Fotografia; a documentação fotográfica do mundo do cinema, 

passando pelo circuito comercial de distribuição, fotografias de actores, de 

realizadores e de cena de filmes, assim como da própria arquitectura dos Cinemas 

portugueses; a documentação fotográfica da cidade de Leiria e da sua região, de 

modo a caracterizar a sua evolução cultural, económica, social e arquitectónica; 
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c) Área de Filmes está dividida por processos e géneros. Visa ilustrar a evolução dos 

processos fílmicos, formatos e suportes, assim como documentar os diferentes 

géneros cinematográficos; 

d) Área de Som é constituída por diferentes processos e técnicas sonoras, que 

acompanhavam os filmes, pretendendo documentar a sua importância no 

desenvolvimento do Cinema. 

Artigo 36.º 
Acesso 

1. O Arquivo de Imagem encontra-se conservado e acondicionado no Arquivo Distrital de 

Leiria, em regime de cedência temporária de instalações por parte desta entidade, 

protocolado entre a Câmara Municipal de Leiria e a Torre do Tombo. 

2. Incluído neste protocolo está a cedência temporária do Gabinete de Conservação e 

Restauro do m|i|mo, que dá apoio ao Arquivo Distrital de Leiria. 

3. Para garantir a conservação do espólio acondicionado no ArquI, apenas terão acesso à 

sala de arquivo as pessoas que exerçam funções no m|i|mo. 

4. A consulta de espécies fotográficas originais só é possível através de um pedido por 

escrito, submetida a autorização superior, e efectuada mediante a presença do técnico 

responsável pelo Arquivo, em espaço próprio. 

5. A requisição das imagens será feita através do preenchimento de ficha de requisição, 

submetida a autorização superior. 

Artigo 37.º 
Condições de empréstimo 

1. As espécies originais existentes no ArquI apenas podem sair da sala de arquivo nas 

seguintes condições: 

a) Mediante autorização do Director do m|i|mo, se as espécies a sair se destinam a 

utilização em espaço físico municipal e sob a responsabilidade da Secção, Divisão 

ou Departamento requerente; 

b) No caso de se destinares a espaço físico não municipal, deve ser cumprido o 

estipulado no Artigo 21.º, referente à cedência temporária de peças. 

2. Exclui-se de empréstimo as espécies fotográficas originais que estejam em mau estado 

de conservação, devendo o ArquI proceder, se possível, ao empréstimo de uma cópia digital 

que reproduza o original tão fielmente quanto possível. 

Artigo 38.º 
Cedência de imagens 

As reproduções ou impressões de fotografias solicitadas pelos utilizadores serão 

facultadas no período máximo de cinco dias úteis, quando não superior a três. Quando o 

número de imagens for superior, fica ao critério do técnico responsável pelo serviço indicar o 

prazo de entrega. 

Secção III 
Centro de Recursos Multimédia 

Artigo 39.º 
Centro de Recursos Multimédia 
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O Centro de Recursos Multimédia apoia as acções de formação na área de cinema de 

animação, de formação em curtas-metragens e documentário, criação de ateliers de imagem 

animada e brinquedos ópticos; recolha e registo de património imaterial; documentação de 

actividades no âmbito de acções de formação e dos serviços educativos. 

O Centro de Recurso Multimédia é um meio do Serviço Educativo do m|i|mo, como um 

instrumento pedagógico e complementar às actividades e acções de formação. 

Artigo 40.º 
Serviço responsável pelo Centro 

O Centro de Recursos Multimédia é uma área afecta ao Serviço Educativo com um 

instrumento de trabalho, de acordo com as linhas programáticas definidas pela Direcção e 

pela tutela. 

Artigo 41.º 
Manuseamento de equipamento 

Só é permitido o manuseamento do equipamento multimédia por funcionários do 

m|i|mo superiormente nomeados para o efeito, ou outros devidamente credenciados pela 

Câmara Municipal de Leiria. 

CAPÍTULO VI 
Normas de acesso aos espaços do m|i|mo 

Artigo 42.º 
Horário 

1. O horário de abertura ao público é o seguinte: 

a) A exposição permanente funciona nos dias úteis, excepto segundas-feiras, e 

sábados entre as 14.00h e as 18.00h; 

b) O Centro de Documentação Artur Avelar funciona nos dias úteis, entre as 14.00h e 

as 17.30h; 

c) O Arquivo de Imagem está aberto ao público nos dias úteis, entre as 14.30h e as 

17.00h; 

d) Os serviços administrativos e técnicos do m|i|mo funcionam nos dias úteis, entre as 

9.00h e as 17.30h, com interrupção para almoço das 12.30h às 14h. 

2. Em casos excepcionais o m|i|mo pode funcionar em horário a determinar. 

3. As visitas realizadas pelo Director são realizadas ao sábado, em horário a definir, sujeitas 

a uma marcação prévia, de preferência com 15 dias de antecedência. 

4. O horário de abertura ao público está afixado no exterior do Museu. 

Artigo 43.º 
Restrições à entrada 

1. É proibido entrar, sem autorização prévia do Director do Museu e/ou tutela, com 

equipamento de vídeo ou fotográfico. 

2. É interdita a entrada de pessoas com sacos, malas, guarda-chuvas ou outros objectos 

volumosos. Estes devem ser deixados na recepção. 

3. O m|i|mo não pode guardar nas suas instalações objectos cujo proprietário, enquanto 

visitante do Museu, repute de elevado valor. 

4. O pessoal de recepção pode recusar-se a guardar objectos pessoais do visitante, caso se 

verifique que estes não podem ser guardados em segurança na área de acolhimento. 
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Artigo 44.º 
Ingresso 

1. A entrada no m|i|mo é sujeita à entrega de bilhetes de ingresso, cujo valor é determinado 

pela tabela de Taxas e Licenças aprovada pelo Município de Leiria. Estes bilhetes são 

numerados para efeitos estatísticos. 

2. O acesso ao Centro de Documentação e Informação Artur Avelar, cafetaria e sala de 

exposições temporárias é livre, não estando por isso sujeito à aquisição do bilhete de 

ingresso descrito no número anterior. 

3. A tabela com os valores de ingresso no m|i|mo e respectivos descontos e isenções é 

obrigatoriamente afixada na recepção do m|i|mo, em local de visibilidade pública. 

4. Poderão ainda ser solicitadas visitas gratuitas ao m|i|mo, devidamente fundamentadas, e 

que serão sujeitas a despacho da tutela. 

Artigo 45.º 
Acolhimento de público 

1. O m|i|mo dispõe, na recepção, de um Livro de Reclamações e uma Caixa de Sugestões, 

sempre acessíveis aos visitantes. 

2. O diálogo com o visitante que pretenda reclamar deve ser, numa primeira fase, 

estabelecido com o vigilante recepcionista que na altura se encontre ao serviço. 

3. No caso de ser necessária a intervenção superior, deve ser chamado o Director do m|i|mo 

ou, na sua ausência, o funcionário por si designado. 

Artigo 46.º 
Apoio a pessoas com deficiência 

Dentro das condicionantes existentes, é norma do m|i|mo e empenho dos seus 

serviços acolher todos os visitantes, independentemente das suas limitações. 
Artigo 47.º 

Normas de visita e utilização 
1. Durante a visita ao m|i|mo não é permitido: 

a) Entrada de animais dentro do espaço do Museu; 

b) Fumar, comer ou beber nas diferentes áreas do m|i|mo; 

c) Praticar quaisquer actos que perturbem, em toda a área do m|i|mo, o normal 

funcionamento do Museu; 

d) Fotografar ou filmar, sem autorização prévia da Direcção do Museu; 

e) A destruição ou deterioração de qualquer tipo de bem; 

f) Fazer uso de telemóveis nas salas de exposição e no Centro de Documentação e 

Informação Artur Avelar, silenciando o telemóvel. 

2. Nas salas afectas às exposições não é permitido tocar nas peças expostas, à excepção 

das peças interactivas da Oficina do Olhar. 

3. No Centro de Documentação e Informação Artur Avelar não é permitido: 

a) Fazer sair do espaço consagrado à consulta qualquer documento, sem expressa 

autorização do Responsável pelo Centro de Documentação e Informação Artur 

Avelar; 

b) Danificar os documentos consultados (i.e. fazer anotações; sublinhados; 

marcações), ou os equipamentos disponíveis; 
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c) Arrumar os livros nas estantes; depois de consultados devem ser colocados no local 

devidamente assinalado; 

d) Retirar da sala de leitura qualquer monografia sem fazer previamente a ficha de 

requisição, inclusive os utilizadores internos; 

e) Aceder a qualquer tipo de material não livro sem autorização do responsável;  

f) Retirar as fichas bibliográficas dos catálogos manuais; 

g) Ligar ou desligar os computadores, ou utilizá-los para fins que não sejam de 

pesquisa; 

4. Os utilizadores do Centro de Documentação e Informação Artur Avelar devem ainda 

cumprir as seguintes indicações: 

a) Em caso de transportar livros ou publicações não requisitados que se destinem a 

auxiliar estudos, deve avisar o responsável pelo Centro de Documentação e 

Informação Artur Avelar; 

b) Caso seja autorizado, a gravação de dados e imagem deve ser efectuada em 

suporte digital cedido pelo m|i|mo; 

c) Os utilizadores devem informar os responsáveis por eventuais danos encontrados 

nos documentos solicitados. 

Artigo 48.º 
Serviço de fotocópias 

1. O pedido de fotocópias deverá ser feito directamente ao funcionário do centro de 

documentação. 

2. A este cabe decidir se o documento pode ou não ser fotocopiado, devendo ter em conta: 

a) O estado de conservação do documento; 

b) A não danificação do documento pelo processo de fotocopiar. 

3. O máximo de número de fotocópias é de vinte e cinco. 

4. As fotocópias serão sujeitas ao valor estabelecido pela Tabela de Taxas e Licenças 

aprovada pelo Município de Leiria. 

Artigo 49.º 
Sanções 

1. O utilizador que, depois de avisado, se não conformar com as disposições enumeradas no 

presente regulamento, nomeadamente com o não cumprimento das normas estabelecidas, 

fica sujeita a perda do direito de utilização dos serviços e a indemnização pelos danos 

causados. 

2. O não cumprimento dos prazos de entrega das obras no serviço domiciliário, 

corresponderá a proibição de utilização dos serviços do Centro de Documentação e 

Informação Artur Avelar por um período de idêntico ao do incumprimento. 

3. Sempre que as obras requisitadas não tenham sido devolvidas passado os trinta dias 

após o prazo previsto, serão desenvolvidas as diligências junto das autoridades 

competentes. 

4. Caso se verifique o extravio de alguma obra objecto de empréstimo, deve o utilizador 

repô-la, no prazo que para efeito for fixado, ou indemnizar integralmente pelo seu valor 

económico. 
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CAPÍTULO VII 
Instrumentos de divulgação 

Artigo 50.º 
Difusão dos acervos 

A difusão da informação faz-se com recurso aos seguintes meios: 

a) Documentação impressa - Toda a documentação gráfica emanada pelo m|i|mo deve 

conter o logotipo da Câmara Municipal de Leiria e do m|i|mo, de acordo com o 

respectivo guia de identidade visual, bem como outros dados relevantes para o 

conhecimento e identificação do Museu. O mesmo deve suceder com as 

publicações feitas em co-edição. O m|i|mo mantém actualizado o seu folheto de 

divulgação da Exposição Permanente e dos seus serviços; 

b) Internet - O m|i|mo deve divulgar na Internet, quer no portal da Câmara Municipal de 

Leiria quer no seu próprio sítio, a sua programação, designadamente as actividades 

de divulgação das suas colecções. Os conteúdos disponibilizados na Internet são 

uma mais valia e uma das faces visíveis do trabalho desenvolvido no m|i|mo. O sítio 

web deve ser actualizado com regularidade, e sempre que a sua actividade o 

justifique; 

c) Documentação fotográfica e audiovisual – o m|i|mo rege-se, para a duplicação e 

utilização de registos fotográficos e audiovisuais de bens do património integrados 

nas colecções do m|i|mo, pela legislação em vigor; 

d) Tendo consciência da importância da comunicação social para a divulgação das 

actividades e projectos desenvolvidos no m|i|mo, como meio privilegiado de contacto 

com o público, procurar-se-á o contacto regular com a comunicação social; 

e) O Museu desenvolve um grafismo exterior próprio, com o qual procura comunicar os 

seus conteúdos; 

f) No exterior do Museu encontra-se disposto um painel onde se anunciam as 

actividades a decorrer. São ainda colocados cartazes e panfletos de divulgação nos 

lugares de estilo em todo o Concelho. 

Artigo 51.º 
Educação 

1. Os programas educativos de um museu são, em conjunto com a exposição permanente e 

as temporárias, a face visível do Museu, o seu modo de comunicar com o público.  

2. O m|i|mo organiza diversos tipos de visitas guiadas de acordo com o público específico, 

face às solicitações apresentadas, nos horários estabelecidos pela tutela.  

3. Sempre que possível o m|i|mo adapta as suas actividades às faixas etárias e 

necessidades específicas do seu público. 

4. O Serviço Educativo do m|i|mo planifica a sua actividade anual de acordo com as 

orientações da tutela. 

5. O Serviço Educativo do m|i|mo pode preparar acções de formação internas e externas, no 

cumprimento da sua missão. 

Artigo 52.º 
Actividades comerciais 

1. A loja do m|i|mo está aberta ao público dentro do horário de abertura do m|i|mo.  
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2. Os produtos à venda na recepção do m|i|mo são da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Leiria.  

3. A exploração da loja pode reger-se por protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Leiria e a Associação dos Amigos do Museu, caso esta seja constituída. 

4. Pontualmente podem ser aceites produtos à consignação, caso se integrem na filosofia do 

m|i|mo. 

5. O controle de caixa é feito pelos vigilantes/recepcionistas, de acordo com indicações da 

tutela. 

CAPÍTULO VIII 
Colaborações 

Artigo 53.º 
Associação de Amigos do Museu da Imagem em Movimento 

1. O m|i|mo incentivará a criação e colaborará com a Associação de Amigos do Museu da 

Imagem em Movimento. 

2. A Associação, depois de formalmente formada como pessoa colectiva de carácter cultural 

sem fins lucrativos e de interesse público, pode contribuir, apoiar e colaborar com o m|i|mo 

no cumprimento da sua missão e objectivos, de acordo com o estipulado nos seus estatutos. 

Artigo 54.º 
Voluntariado 

O m|i|mo aceita voluntários maiores de idade, que aceitem participar, de forma 

desinteressada e não remunerada, em actividades definidas pela Direcção do Museu, 

integradas no âmbito de projectos, programas e outras formas de intervenção, sempre 

desenvolvidas sem fins lucrativos, de acordo com o estipulado nos Decretos-Lei n.º 71/98 de 

3 de Novembro e n.º 389/99 de 30 de Setembro. 

CAPÍTULO IX 
Disposições finais 

Artigo 55.º 
Delegação de poderes 

A Câmara Municipal de Leiria poderá delegar no Presidente da Câmara e este poderá 

delegar num vereador todas as suas competências expressas no presente Regulamento. 

Artigo 56.º 
Revogação 

São revogadas todas as normas constantes dos regulamentos, deliberações e despachos 

que contrariem o preceituado no presente Regulamento. 

Artigo 57.º 
Casos omissos 

As dúvidas e omissões serão analisadas e sujeitas a pareceres técnicos dos serviços 

competentes e superiormente aprovadas pela Câmara Municipal de Leiria, salvo se esta 

competência não tiver sido delegada no seu presidente. 

Artigo 58.º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicação em Edital. 
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ANEXO I 
Política de Incorporações do Museu da Imagem em Movimento 

PREÂMBULO 
O Museu da Imagem em Movimento, abaixo nomeado m|i|mo, é um museu para o universo 

da Cinematografia. A evolução da técnica tem, como sabemos, implicações ao nível da 

estética e neste sentido as colecções do m|i|mo podem ter várias abordagens dentro da 

História de Arte e na História dos Media em particular.  

A Política de Incorporações do m|i|mo justifica-se e enquadra-se no espírito das disposições 

gerais definidas no capítulo I do regulamento interno do Museu. 

CAPÍTULO I 
As colecções e a política de incorporações 

Artigo 1.º 
Colecções 

O m|i|mo, possui colecções diversificadas que procuram ilustrar e documentar o 

passado e evolução da cinematografia numa perspectiva de arte e técnica.  

O historial da colecção foi constituído procedendo a uma incorporação sistemática ao 

longo dos últimos dez anos, procurando preencher lacunas numa realidade museológica a 

nível nacional e desta forma dar resposta ao programa museológico desenvolvido para o 

m|i|mo onde se integram materiais e artefactos necessários para a difusão da imagem em 

movimento. Esta colecção é continuamente enriquecida, com ofertas, depósitos, novos 

trabalhos realizados e por intercâmbios com outros centros produtores de suportes 

relacionados de uma forma genérica com a arte e a técnica: a Projecção, Exibição, 

Distribuição de imagens em movimento, não esquecendo a vertente educativa que muitos 

deste media desempenharam ao serviço da Educação. 

Face à estrutura museológica com uma exposição permanente, uma área pedagógica 

interactiva como a “Oficina do Olhar”, o Centro de Documentação e Informação, o Arquivo 

de Imagem e as Reservas, podemos aferir a diversidade das colecções existentes e a 

vertente polissémica dos objectos que integram o acervo.  

O acervo do m|i|mo para além das colecções de pré-cinema, cinema, fotografia, 

integra pintura, instalação, e objectos de diversas tipologias como a colecção de programas 

de cinema, fotolitos, provas tipográficas, zinco gravuras, entre outros espécimes.  

O Centro de Documentação tem ainda uma extensa biblioteca especializada em 

cinema, fotografia, estética, artes plásticas e museologia. 

O fundo local apresenta uma colecção constituída pelos diversos documentos e 

objectos recuperados da actividade de programação e exibição cinematográfica de três 

salas de cinema. Assim, para além da colecção de referência histórica da região, onde se 

integram objectos e documentos de cariz administrativo, e de divulgação de antigos cinemas 

devemos ter em conta a documentação do acervo cuja importância é fundamental para a 

investigação e complemento das colecções. 

Na política de incorporações é necessário definir algumas estratégias tendo em conta 

a quantidade de peças versus qualidade, e ter o bom senso para tomar as decisões 

convenientes a uma boa gestão do acervo assim como a manutenção do seu estado de 

conservação. 
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Artigo 2.º 
Historial da incorporação de colecções 

1. Desde 1995, o Teatro José Lúcio da Silva foi recolhendo e guardando objectos que 

tinham interesse para a história do cinema iniciando-se o processo com projectores e filmes 

na posse de projeccionistas ambulantes. 

2. Em 1997, a Câmara Municipal de Leiria delibera em acta de reunião de 22 de 

Janeiro de 1997 a criação do Museu com vista à abertura ao público de um espaço 

museológico que representasse a evolução do Cinema com sede no Cine-Teatro José Lúcio 

da Silva. Nesse ano, é adquirida a primeira colecção de Pré-Cinema e uma colecção de 

estereoscopia em vidro. 

3. A partir de 1998, após criação de um esboço de programa museológico foi iniciado 

um processo de recolha das diferentes colecções e numa área mais limitada com vista à 

constituição de uma colecção de Pré Cinema do m|i|mo. O trabalho de constituição da 

colecção foi encarado já nesse momento como uma estrutura tripartida: pré cinema, 

fotografia e cinema. 

Em 1999, inicia-se a aquisição de obras de arte relacionadas com o Cinema, como 

pintura e fotografia de autor. 

4. No ano de 2002 abriu o Museu com exposição permanente no Teatro José Lúcio da 

Silva, local onde se centralizou toda o acervo referente a este tema. 

5. Simultaneamente têm vindo a ser recolhidos fundos documentais que nos permitem 

um estudo da história do cinema e das actividades que dele decorram. 

7. Em 2003 com a incorporação do Fundo Artur Avelar, o Centro de Documentação 

passou a ter o nome deste crítico de cinema de Leiria e a funcionar formalmente como 

serviço aberto ao público. Passa também a ficar estruturado o Arquivo Fílmico e fotográfico 

agora genericamente denominado Arquivo de Imagem (ArquI)  

6. Em 2005, o museu sofreu uma reestruturação devido à mudança temporária para o 

Centro Cultural-Mercado Sant’Ana. Deram ainda entrada por doação dois fundos de duas 

distribuidoras nacionais, que se destinam ao reforço de uma área dedicada ao papel das 

Distribuidoras na exibição de cinema. 

8. O m|i|mo tem vindo a integrar diversos depósitos, os quais apresentam significativo 

interesse para o cumprimento dos objectivos do Museu. 

9. O m|i|mo tem vindo a integrar doações e dações ao abrigo da Lei do Mecenato, as 

quais se revestem de particular importância para o cumprimento dos objectivos do seu 

programa museológico. 

Artigo 3.º 
Justificação da actual política de incorporações 

1. A actual política de incorporações do m|i|mo, iniciada em 1998, rege-se pelos princípios 

orientadores definidos no documento fundador do Museu e pela política de incorporações 

seguida na anterior tutela, de acordo com o programa museológico desenvolvido, norteando 

a sua acção pelo estipulado na Lei Quadro dos Museus Portugueses, nº 47/2004 de 19 de 

Agosto, principalmente no respeitante aos artigos 12.º a 21.º. 

2. Nos últimos anos o museu tem procurado aumentar o seu acervo, essencialmente em 

quatro áreas específicas: Brinquedos ópticos, Distribuição, Artes, e Centro de 
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documentação, mantendo, deste modo, a política de incorporações definida desde o 

surgimento do m|i|mo. Com a criação de um Centro de Documentação e Informação 

passámos a ter a possibilidade de organizar um espaço para integrar os documentos de 

diferentes suportes e materiais produzidos paralelamente à produção, exibição e distribuição 

de filmes. 

A vontade de incorporar peças relacionadas com as quatros áreas temáticas acima definidas 

rege-se pelos seguintes princípios: 

a) Brinquedos Ópticos. Peças que se relacionem com a vida e/ou obra de José Régio, 

as quais poderão vir a ser utilizadas em exposições temporárias sobre o poeta. 

b) Distribuição e exibição. Peças e aplicações de diferentes tipologias e utilizações que 

documentem a importância que esta actividade deteve na história da distribuição do 

cinema a nível nacional, tendo funcionado como uma das suas principais 

actividades: cartazes 

c) Pintura e outras obras de arte. O m|i|mo pretende criar uma colecção de objectos de 

arte, de diferentes períodos, com forte incidência na arte contemporânea 

relacionada com fotografia, vídeo e cinema no geral. A qual permitira a realização de 

exposições temporárias e quando no contexto do programa museológico contribuir 

para uma leitura transversal dos conteúdos científicos das suas temáticas. 

d) Actualização da biblioteca do Museu: documentação da Colecção, actualização do 

fundo bibliográfico e preenchimento de bibliografia solicitada por leitores. 

3. O m|i|mo sendo um museu da arte e da técnica propõe um discurso expositivo onde se 

articulam as três áreas temáticas, organizando as colecções por núcleos temáticos que 

abrangem actualmente cerca de três Séculos de história (1700- 2000).  

A incorporação de novas peças será sempre feita tendo em conta estas temáticas. As novas 

aquisições far-se-ão tendo em vista o colmatar de eventuais lacunas sentidas quer a nível 

temático, técnico ou cronológico. 

4. O Museu tem vindo a adquirir artefactos relacionados com as diferentes temáticas do seu 

campo de trabalho.  

Desde que foi criado o museu tem fomentado a salvaguarda do património móvel que se 

encontra na sua área de actuação. Sempre que possível e legítimo o museu procurará 

colaborar e integrar peças de relevância sem enquadramento no seu próprio acervo em 

museus da especialidade em causa ou com vocação adequada a recebê-lo. 

5. O Museu tem também procurado incentivar quer a doação quer o depósito de peças 

relacionadas com o acervo existente, procurando deste modo suprir lacunas ou torná-lo mais 

rico e contextualizado. 

CAPÍTULO II 
Incorporação de peças 

Artigo 4.º 
Condições de incorporação 

1. Todas as peças a incorporar no acervo do m|i|mo devem enquadrar-se nos objectivos 

definidos no Artigo 3.º deste regulamento, seguindo o estipulado na Lei Quadro dos Museus 

Portugueses, nº 47/ 2004 de 19 de Agosto, e ser seleccionadas tendo em conta: a vocação 

e os objectivos do Museu; o enquadramento temático e cronológico nas colecções do 
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Museu; o seu estado de conservação e a garantia de que na instituição existem as 

condições necessárias (recursos humanos, materiais e financeiros) para manter as novas 

incorporações nas devidas condições. 

2. As modalidades a seguir na incorporação de peças regem-se pelo estipulado no artigo 

13.º da Lei Quadro dos Museus Portugueses, nº 47/ 2004 de 19 de Agosto, a saber: compra; 

doação; legado; herança; recolha; achado; transferência; permuta; afectação permanente; 

preferência; dação em pagamento. 

3. Não serão incorporadas no acervo do Museu peças ou colecções que: 

a)  Não sejam enquadráveis nos objectivos definidos no ponto 1 do Artigo 4.º deste 

regulamento; 

b) Estejam em mau estado de conservação e por isso irrecuperáveis; 

c) Quando a manutenção não seja possível assegurar e manter; 

d) Possuam condicionantes de depósito, contrárias ao interesse do museu e do seu 

público; 

Artigo 5.º 
Responsáveis pela incorporação 

1. O responsável pela proposta de incorporação de novas peças é o Director do Museu; 

2. A não-aceitação de incorporação de uma peça ou colecção é da responsabilidade do 

Director do Museu. 

3. O Director do Museu tem de submeter a proposta de incorporação de novas peças à 

Câmara Municipal de Leiria. 

4. A efectivação da incorporação só se verifica depois de concedida a necessária 

autorização da tutela dada por despacho do Presidente da Câmara ou outro com delegação 

de competências para tal. 

Artigo 6.º 
Critérios para incorporação de novas peças 

Quando uma nova peça é incorporada no acervo do museu deve ter-se em atenção o 

seguinte: 

a) Que, à data de incorporação, a peça possui um título válido de propriedade; 

b) Recolha e registo do máximo de informação disponível sobre a peça e que deverá 

constar do processo técnico da mesma; 

c) Atribuição de um número de inventário próprio, seguindo o estipulado no Artigo 7.º 

deste regulamento. 

Artigo 7.º 
Método de registo usado 

É conveniente referir o modo como são actualmente registadas as peças 

incorporadas no acervo por compra; doação; legado; herança; recolha; achado; 

transferência; permuta; afectação permanente; preferência; dação em pagamento: 

a) Quando novas peças são incorporadas no acervo é-lhes atribuído um «Número 

Geral de Inventário», constituído por um código composto por três grupos de números: o 

número do ano em que a peça foi incorporada, constituído por quatro dígitos; o número do 

lote (atribuído sequencialmente a cada nova peça ou colecção entradas naquele ano); e, 

quando necessário o número que adquire cada elemento dentro de um lote; 
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b) A peça possui também um «Código individual de colecção», que a relaciona e insere 

numa das colecções do acervo do Museu. O «código individual de colecção» é alfanumérico 

sendo constituído por uma letra ou conjunto de letras a que se segue o número 

individualizado de cada peça dentro da colecção. Este «código individualizado de colecção» 

corresponde ao «código individualizado» referido no artigo 20.º da Lei Quadro dos Museus 

Portugueses, nº 47/2004 de 19 de Agosto. O código individual de colecção é alfanumérico 

sendo composto pela letra ou conjunto de letras que identificam a colecção à qual a peça 

pertence e por um número sequencial, de 1 a N. 

c) O «código individual de colecção» ou «código individualizado» é o número que 

identificará a peça em toda a documentação produzida, por exemplo, entradas de catálogo e 

na respectiva ficha de inventário museológico manual e também no inventário museológico 

informatizado. 

Artigo 8.º 
Procedimentos de incorporação 

1. Quando uma peça inicia o processo de registo e de catalogação pressupõe-se que já foi 

cumprido o estipulado nos artigos 4.º a 5.º deste regulamento. 

2. O método de registo utilizado é o definido no artigo 6.º deste regulamento. 

3. Livro de Registo de Entradas. A peça é registada no «Livro de Registo de Entradas», com 

o «número geral de inventário» que lhe foi atribuído. Veja-se alínea a) do artigo 7.º deste 

regulamento. Trata-se de um livro composto por folhas pautadas, manuscrito. No livro de 

Registo de Entradas constam os seguintes campos: N.º de Inv. Geral; N.º de Inv. de 

colecção; Designação; Autoria; Cronologia; Matéria; Modo de incorporação; Data; 

Observações. 

3. Marcação da peça. O «código individual da peça» (ver artigo 7.º deste regulamento) é o 

número aposto na peça. Ao proceder-se a esta tarefa assegurar-se-á a legibilidade do 

código e que a marcação não causará dano nem interferirá na leitura da peça; 

4. Livro de Registo de Colecção. Depois da peça marcada o «código individual de colecção» 

é registado no «Livro de Registo de Colecção». Trata-se de um livro composto por folhas 

pautadas, manuscrito. No livro de registo de colecção constam os mesmos campos do 

«Livro de registo de entradas».  

Note-se que as peças que se encontram em depósito são registadas no «Livro de Registo 

para Depósito”. 

5. Catalogação. A catalogação do acervo do Museu da Imagem em Movimento rege-se 

pelos seguintes princípios: 

a) A catalogação segue o estipulado nas Normas de Inventário definidas pelo 

Instituto Português de Museus; 

b) Cada peça é catalogada em ficha de inventário museológico manual e 

posteriormente, ou em simultâneo, em inventário informatizado, utilizando-se 

para o efeito o programa Matriz. Os dados contidos na ficha de inventário são 

(tal como estipulado no artigo 19.º da Lei Quadro dos Museus Portugueses, nº 

47/ 2004 de 19 de Agosto): número geral de inventário; código individual de 

colecção; nome da instituição; denominação ou título; autoria, quando aplicável; 

datação; material, meio e suporte, quando aplicável; dimensões; descrição; 
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localização; historial; modalidade de incorporação; data de incorporação; 

c) Podem integrar-se outros dados na ficha de inventário museológico manual e o 

inventário museológico informatizado sempre que tal for considerado relevante; 

d) A ficha de inventário museológico informatizado tem obrigatoriamente de possuir 

uma ou mais imagens da peça; 

e) A ficha de inventário museológico manual e o inventário museológico 

informatizado devem ter uma actualização permanente, em campos tão 

importantes como: investigação recente que se produziu sobre a peça; 

condições de conservação; localização da peça em cada momento, e outras 

alterações consideradas pertinentes; 

f) Deve ser feita mensalmente uma cópia de segurança do Inventário museológico 

informatizado. 

6. Processo técnico de peça ou de colecção. Algumas das peças ou colecção de peças que 

integram o acervo do m|i|mo possuem processo técnico, individual ou de colecção, nos quais 

se registam, por exemplo: informações que a peça possa ter trazido quando foi incorporada; 

os relatórios das intervenções de restauro a que a peça foi submetida; lista de referências 

bibliográficas e cópia de toda ou parte da bibliografia onde esta aparece referida; dados 

sobre a saída e entrada da peça no museu, quando esta é cedida para exposições; 

documento de seguro da peça quando esta sai para exposições fora do museu, e outros 

dados considerados relevantes para o seu historial; 

7. Acondicionamento: 

A peça depois de marcada, registada e catalogada é devidamente acondicionada nas 

Reservas do Museu, a não ser que se verifique a necessidade de proceder a cuidados de 

conservação preventiva, os quais deverão ser efectuados antes de a integrar nas Reservas. 

O acondicionamento de peças segue o estipulado no regulamento do m|i|mo sobre «Normas 

e procedimentos de conservação preventiva». 

8. Responsabilidade. 

a) Os procedimentos de incorporação de novas peças no acervo do Museu é da 

responsabilidade do Serviço de inventário e deve seguir escrupulosamente o 

estabelecido neste regulamento; 

b) A execução de uma cópia mensal de segurança do Inventário museológico 

informatizado do m|i|mo é da responsabilidade do Serviço administrativo. 

Artigo 9.º 
Proposta de incorporação noutros museus 

No caso das peças ou colecções cuja incorporação não foi aceite pelos motivos 

expostos no ponto 1 do artigo 9.º, o director do Museu pode sugerir a sua integração noutros 

museus cujo acervo seja mais consentâneo com a temática daquelas. 

CAPÍTULO III 
Abatimento de peças 

Artigo 10.º 
Abatimento de peças 

O abatimento de uma peça é o processo através do qual esta é definitivamente 

retirada do acervo do Museu. Consulte-se, a este propósito o que diz o capítulo XVI: 
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abatimento de peças ao inventário, das «Normas de inventário: normas gerais. Artes 

plásticas e artes decorativas», editado pelo IPM. 

Artigo 11.º 
Normas para o abatimento de peças 

1. O abatimento de uma peça obriga à actualização da documentação que a ela diz respeito. 

2. O abatimento de uma peça não deve basear-se em critérios individuais, casuísticos, 

relacionados com modas ou com a obtenção de lucro com a sua venda. 

3. O abatimento de uma peça deve ser feito em consciência, de modo ponderado e 

obedecendo a critérios bem definidos. 

4. Os critérios que podem justificar o abatimento de uma peça são os seguintes: 

a) A peça não se enquadra nos objectivos definidos nos Artigos 3.º e 4.º deste 

regulamento; 

b) A peça sofreu danos físicos irrecuperáveis, por motivo de acidente ou catástrofe; 

c) Apesar de cuidados de conservação preventiva o objecto encontra-se em 

avançado estado de deterioração; 

d) A peça vai ser transferida para outra instituição museológica onde é mais 

consentânea com o conjunto das colecções. 

e) Objecto que se tenha descoberto serem falsos ou que foram adquiridos de forma 

ilegítima; 

Artigo 12.º 
Procedimentos para o abatimento de peças 

1. A decisão de abatimento de uma peça é da responsabilidade do Director do Museu 

através de proposta à tutela do seu abatimento através da formalização da proposta. 

2. A informação a constar na proposta de abatimento é a seguinte: 

a) Código individual de colecção; 

b) Fotografia da peça; 

c) Historial de aquisição da peça; 

d) Se foi doada, o nome do doador; 

e) Justificação para a proposta de abatimento ou de transferência da peça para outra 

instituição; 

f) Cópia da ficha de inventário manual e da ficha de inventário informatizada; 

g) Outros dados considerados relevantes. 

3. A efectivação do abatimento verifica-se depois de a tutela ter concedido a necessária 

autorização. 

4. Deve existir um livro de registo de abatimento de peças, no qual se enumeram todas as 

peças abatidas, assinalando-se os dados constantes na proposta de abatimento da peça e a 

data em que tal sucedeu. 

5. Mantém-se o código individual de colecção indicando-se, no entanto, que a peça foi 

abatida ao cadastro. 

6. A ficha de inventário manual, a ficha de inventário informatizada e o processo técnico da 

peça devem ser actualizados com a informação sobre o seu abatimento ao cadastro. 

CAPÍTULO IV 
Disposições finais 
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Artigo 13.º 
Revisão do presente regulamento 

Este regulamento tem de ser revisto e actualizado quinquenalmente. 

Artigo 14.º 
Casos Omissos 

As dúvidas e omissões serão analisadas e sujeitas a pareceres técnicos dos serviços 

competentes e superiormente aprovadas pela Câmara Municipal de Leiria, salvo se esta 

competência não tiver sido delegada no seu presidente. 

ANEXO II 
Normas e Procedimentos de Conservação Preventiva 

A conservação preventiva como prática caracteriza-se sobretudo, pelo conhecimento das 

colecções, do seu estado de conservação e das condições ambientais em que se 

encontram. Para a aplicação das metodologias da conservação preventiva é vital conhecer 

os mecanismos de deterioração das peças e, simultaneamente, prever essa deterioração.  

A conservação preventiva como área de trabalho visa essencialmente o controlo de: 

• temperatura e humidade relativa; 

• limpeza do ar; 

• níveis de iluminação; 

• teor de ultravioletas. 

Assim, é necessário para esta atitude conceber um museu como um organismo vivo, onde 

cada peça tem de ser olhada no seu contexto, na articulação desta com as restantes e dos 

seus meios de conciliação. 

Mas a prática de conservação preventiva abrange igualmente os meios de vigilância, assim 

como os meios de controlo de incêndio. 

Capítulo I 
Objecto 

As presentes Normas e Procedimentos de Conservação Preventiva determinam as 

condições necessárias para as boas práticas ao nível da Conservação Preventiva, a realizar 

no museu da imagem em movimento, na sua gestão e manutenção do seu acervo, assim 

como dos espaços ocupados, fundamentando todas as suas intervenções numa análise 

cuidada e numa vigilância constante dos objectos. 

Âmbito 
1-Estas normas são aplicáveis a todos os espaços constituintes do Museu da Imagem em 

Movimento (m|i|mo), como a Biblioteca do Centro de Documentação e Informação Artur 

Avelar, o Arquivo de Imagem, a exposição permanente “O Fascínio do Olhar”, a Oficina do 

Olhar, e outros serviços1. 

2- Ficam sujeitas a estas normas todas as áreas afectas pelos serviços referidos no número 

1, as remodelações ou alterações que venham a ser introduzidas, bem como os edifícios a 

construir. 

Capítulo II 
Princípios gerais 
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As normas são respeitantes aos edifícios e áreas envolventes, aos espaços públicos e aos 

de acesso condicionado, às condições de ambiente e suas componentes, à sua segurança 

e, globalmente, à gestão dos acervos. 

Definições e referências 
1- As definições dos conceitos e das grandezas fundamentais utilizadas nas presentes 

normas constam do Glossário. 

2- As unidades e os símbolos utilizados nestas normas constam do Decreto-Lei n.º 238/94, 

de 19 de Setembro.  

Capítulo III 
Edifícios e áreas envolventes 

O edifício com a sua estrutura e áreas, constitui o primeiro elemento de preservação 

do acervo e a sua qualidade é um factor decisivo para a conservação das colecções. A 

prática da Conservação Preventiva, a manutenção do edifício e as áreas envolventes têm de 

ser encarada como tarefas prioritárias. 

O museu encontra-se instalado no Mercado de Sant’ana, onde inicialmente foi o 

Convento de Sant’ana, cuja construção está datada dos finais do século XV. Este 

monumento entrou em ruína, pelo que no século XX Korrodi o transformou em Mercado 

Municipal. Esta obra foi concluída em 1931. 

Na década de setenta do século XX, o edifício foi condenado a demolição para que 

fosse construído outro imóvel no seu lugar. Mas a própria Cidade não deixou ir por adiante 

esta condenação, sendo classificado como imóvel de interesse público pela Secretaria de 

Estado da Cultura.  

Na década de noventa todo edifício foi reabilitado2, apresentando o aspecto que 

possui nos dias de hoje.  

Conservação preventiva 
1. Edifício 

Fundações 
As fundações do edifício têm de ser revistas periodicamente de modo a que haja um 

controlo da humidade ascensional. 

Estrutura 
Aplicabilidade de medidas de melhoria da capacidade de resistência aos sismos e ao fogo. 

Cobertura 

• Revisão periódica das coberturas e algerozes do edifício. 

• Escolha e aplicação de materiais adequados às condições climatológicas da zona de 

Leiria, que é caracterizada por ter uma elevada humidade relativa. 

Acabamentos 

• Não utilização nos rebocos de areias do mar. 

• As tintas a utilizar devem ser acrílicas. Nas áreas recentemente pintadas, dever-se-á 

ventilar a sala e esperar duas semanas antes de se instalar o material a acondicionar. 

• Os materiais utilizados na construção do edifício deverão ser ignífugos e cumprir as 

normas básicas contra incêndios. 

• Na construção do edifício dever-se-á utilizar materiais que contribuam para o isolamento 
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climático passivo, especialmente nas coberturas exteriores que deverão ser isoladas. 

• Os pavimentos deverão ter um revestimento anti-poeiras. 

Disposições arquitectónicas 

• As paredes exteriores dos depósitos deverão evitar a orientação sul, evitando a 

exposição mais intensa aos raios solares. 

• As paredes exteriores e muros devem ter uma distância mínima de um metro de plantas, 

a fim de evitar possíveis ataques de agentes biológicos. 

Instalações dos serviços 

• A instalação de condutas de electricidade, de água e de gás não deverão ser colocadas, 

quer aérea ou subterraneamente, nas zonas de depósito. 

• Os projectos de instalação, especialmente os de energia eléctrica, deverão prever a 

ligação de aparelhos como desumidificadores, ar condicionado e a sua ampliação no 

futuro. 

• O fornecimento de energia eléctrica para equipamento informático deverá ser 

independente do destinado para equipamentos eléctricos de outra natureza, e deverá 

ser de corrente estabilizada. 

• Garantir boa acessibilidade às instalações de electricidade, telecomunicações, águas e 

esgotos. 

Conservação do edifício  
Na conservação do edifício ocupado pelo museu da imagem em movimento e das suas 

áreas envolventes há que ter em conta dois factores: 

1) Existência de trabalhos regulares de manutenção, que são executados por 

funcionários do organismo. Estes trabalhos incluem: 

• a limpeza diária cuidada dos espaços acessíveis ao público, mas com especial 

atenção para as áreas menos frequentadas, como os depósitos. Estes devem 

ser limpos pelo menos uma vez por semana; 

• verificação periódica das coberturas, algerozes e caleiras; 

• substituição de vidros quando necessário; 

• verificação de canalização interna; 

2) Trabalhos que pela sua natureza e complexidade, exigem a participação de 

entidades especializadas 

Deverá ser feita uma manutenção anual do edifício (resolver rachas, goteiras). 

Projectos a realizar  
Os projectos a realizar, como a construção, a renovação e a remodelação deverão ter 

sempre o apoio e a consultoria do responsável máximo do museu, para dar respostas às 

necessidades de cariz preventivo que os acervos museológicos requerem. 

2. Espaços públicos e de acesso condicionado 
Os critérios a adoptar nas práticas de conservação preventiva estarão relacionados 

intrinsecamente com a natureza dos materiais, quer no controlo dos níveis lumínicos, quer 

na adequação termo-higrométrica. 

Iluminação - Determinações gerais 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1326 (72) 

O emprego da luz deve ser evitado sempre que possível, visto a sua acção ter um carácter 

cumulativo e irreversível. Assim, deverão ser tomadas as seguintes medidas: 

a) aplicação de películas filtrantes nas janelas, com uma capacidade de redução das 

radiações ultravioletas superior a 95% e com uma boa capacidade reflectora; 

b) verificação do rendimento das películas filtrantes de 6 em 6 meses; 

c) redução do nível de iluminação com portadas, cortinas ou outro inibidor da 

passagem da luz. 

d) aplicação de sensores fotoeléctricos nos dispositivos de luz; 

e) deverão ser medidos os níveis de iluminação, assim como o teor de ultavioletas 

Humidade relativa e temperatura - Determinações gerais 
A determinação do ambiente termo-higrométrico, adequado aos espaços do museu da 

imagem em movimento, deverá ter em conta o tipo de espaço e as suas características 

específicas que a área funcional ocupa, o tipo de materiais que alberga, assim como o fim a 

que se destina. 

Assim: 

a) Dever-se-á proceder a uma vigilância termo-higrométrica constante dos espaços que 

albergam o espólio do museu, como: 

- Exposição Permanente; 

- Reserva; 

- Centro de Documentação e Informação Artur Avelar; 

- Arquivo de Imagem  

b) Para a análise dos valores de temperatura e humidade relativa dever-se-á recorrer a 

instrumentos específicos de medição de temperatura e humidade relativa, como o 

psicrómetro ou termo-higrógrafo, que poderá ser digital ou analógico. Estes devem ser 

calibrados anualmente; 

c) Obter periodicamente dos serviços meteorológicos mais próximos, os valores de 

temperatura e humidade relativa exteriores e compará-los com os que se registam no 

interior; 

d) Verificação do estado de conservação do edifício, no que diz respeito à cobertura, 

vidraças, portas, ao sistema de evacuação das águas pluviais, à existência de 

infiltrações, condensações e humidade ascensional; 

e) Observar periodicamente a colecção, se o seu estado de conservação indicia a 

presença de elevada ou diminuta humidade relativa; 

f) Observar se há presença de infestações, o que pode ser efectuado com a colocação de 

ratoeiras químicas; 

g) Deve-se proceder a desinfestações, antes do período primaveril; 

h) Deve-se procurar determinar as causas de deterioração de uma colecção, qual o papel 

que as condições de ambiente tiveram no processo de desenvolvimento da 

deterioração, efectuando uma análise cuidada aos valores termohigrométricos, aos 

níveis de luz e de poluição; 

i) Os casos, que surjam isolados devem ser objecto de estudo, para definição de novas 

condições de exposição; 

j) Utilização de desumidificadores ou humidificadores para controlar o ambiente termo-
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higrométrico. Poder-se-á utilizar também sílica gel em casos pontuais. 

O quadro seguinte determina as condições termo-higrométricas a que os materiais devem 

estar expostos. 

Quadro I 
Condições termo-higrométricas e lumínicas de exposição aconselhados para 

diferentes suportes e materiais3

Materiais Temperatura 
Humidade 
relativa 

Intensidade 
de luz 

Impressão fotomecânica sobre papel 18ºC-20ºC 50 % 50 a 100 lux 

Pintura sobre vidro4 16ºC 40 a 45% 100 a 150 lux 

Diapositivos/Negativos em vidro 16ºC 40 a 45% 50 a 150 lux 

Provas fotográficas em papel p/b 18ºC 45% 100 a 150 lux 

Provas fotográficas a cores 
5ºC 

Arquivo Frio 
45% 50 lux 

Provas fotográficas digitais 16ºC 45% 50 lux 

Películas fotográficas e fílmicas 
5ºC 

Arquivo Frio 
35% 50 lux 

Máquinas fotográficas5 18ºC 40 a 45% 150 lux 

Máquinas de projectar e de filmar6 18ºC 35% 150 lux 

Maquinaria composta por elementos 

em metal e em madeira 
18ºC 45% 150 lux 

Material Sonoro 5ºC 35% 150 lux 

Pele  18ºC 50 % 150 lux 

Níveis de poluição - Determinações gerais  
a) Deve ser realizada a medição periódica dos níveis de poluição; 

b) Deve evitar-se o uso de aglomerados em madeira, colas de secagem rápida e 

espuma de poliuretano; 

c) Utilização de filtros de carvão activo para filtragem de gases poluentes; 

d) Limpeza regular de filtros de ar condicionado; 

e) Nos espaços onde seja previsível uma afluência elevada de visitantes, deve-se 

confirmar se as condições de renovação de ar existentes são suficientes; 

f) A organização e distribuição das entradas do sistema de ar condicionado, deve 

evitar e ter em atenção as zonas de fotocopiadoras, de estacionamento de veículos, 

de carga e descarga de camiões, visto ser um dos factores de poluição química; 

Meios de controlo de incêndio - Determinações gerais 
a) Inspecção periódica das instalações eléctricas; 

b) Limpeza e vigilância atenta dos locais menos utilizados; 

c) Controlo rigoroso da proibição de fumar; 

d) Extintores de incêndios acessíveis, indicados para cada tipologia de materiais; 

e) Pessoal treinado; 
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f) Utilização cuidada do equipamento eléctrico evitando recorrer às fichas múltiplas e 

aos fios de extensão; 

g) Vistoria periódica de todos os locais pelos Bombeiros; 

h) Aplicação de sistemas mecânicos de detecção de incêndios que devem combinar 

mecanismos de detecção de fumo (mais falível) com detectores de temperatura (de 

detecção mais lenta); 

Meios de vigilância - Determinações gerais 
a) Utilização de câmaras de vigilância; 

b) Monitorização humana; 

c) Aplicação de meios de alarme; 

d) Permanente actualização do inventário completo com documentação fotográfica, 

para a recuperação dos objectos que possam ser vandalizados ou roubados. 

Áreas funcionais 
A - Exposição Permanente 
Nesta área estão dispostas 12 vitrines, cada uma delas dedicada a um passo importante na 

história do cinema e da fotografia, existindo portanto uma diversidade tipológica e material 

em exposição, quer orgânica, quer inorgânica. Este espaço alberga também maquinaria de 

projecção de filmes de diversos formatos. 

Deste modo deve haver uma conciliação dos materiais inorgânicos e orgânicos, para a 

definição de níveis de intensidade lumínica e termo-higrométrico. Assim, recomenda-se para 

este espaço: 

Limpeza e manutenção – A limpeza dos objectos nas vitrinas é feita mensalmente, utilizando 

luvas e pincéis de cerdas macias. Em relação aos outros objectos expostos, estes são 

limpos semanalmente com panos de algodão e pincéis. O seu manuseamento é sempre 

efectuado com luvas de algodão. 

Intensidade lumínica – Como um espaço de exposição, que se encontra aberto cinco dias 

por semana, necessita de uma margem de “conforto visual” para a leitura das peças, pelo 

que não se recomenda valores de intensidade lumínica mínima de exposição, mas sim 

valores entre os 150 a 200 lux. 

Em casos especiais a luminosidade deve se reduzida a 50 lux. 

Humidade relativa e temperatura – Os níveis termohigrométricos adequados para este 

espaço deverão ser de 45 % de humidade relativa7 e 18º C a 20º C de temperatura. 

B - Centro de Documentação e Informação Artur Avelar 
B.1 - Biblioteca 
Na biblioteca, a recomendação dos valores higrométricos e lumínicos são, em virtude da 

acessibilidade do espaço, da função que desempenha e da tipologia das colecções: 

• Intensidade lumínica - 500 lux ( valores aconselháveis para áreas de trabalho) 

• Humidade relativa e temperatura – 45% a 50% H.R.e 18-20ºC 

B.2 - Depósito do Centro de Documentação e Informação Artur Avelar 

• Intensidade lumínica – Os livros e outros tipos de documentação devem ser 

mantidos em depósito na obscuridade, ligando a luz só para consulta. 

• Humidade relativa e temperatura – 45% a 50% H.R.e 18º C 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1329 (75) 

• Limpeza e manutenção – O acervo bibliográfico é limpo semestralmente, no final da 

Primavera e no final do Outono. A limpeza deve ser realizada com panos de algodão 

e pincéis. Os reservados devem ser limpos com pincéis de cerdas macias e 

manuseados com luvas de algodão. 

C - Reserva 
Na reserva, as tipologias mais comuns de objectos acondicionados são as máquinas de 

projectar, bobines, cujos materiais de fabrico são metais. Alberga também objectos em 

madeira e alguma documentação ainda por tratar.  

• Limpeza e manutenção – Os objectos guardados em reserva devem ser limpos 

quinzenalmente, com pincéis de cerdas macias e manuseados com luvas de 

algodão. 

• Humidade relativa e temperatura – 45% H.R. e 18ºC 

Como depósito, deve-se manter na obscuridade o maior tempo possível. 

D - Arquivo de Imagem  
O Arquivo de Imagem, está integrado no Centro de Documentação e Informação Artur 

Avelar, e é composto por: 

e) Área de Pré-Cinema, que documenta a arqueologia do Cinema 

f) Área de Fotografia, que é constituída por diversas colecções de espécies 

fotográficas em diferentes processos e técnicas e que se dividem em três vertentes 

distintas: a evolução técnica da Fotografia; a documentação fotográfica do mundo do 

cinema, passando pelo circuito comercial de distribuição, fotografias de actores, de 

realizadores e de cena de filmes, assim como da própria arquitectura dos Cinemas 

portugueses; a documentação fotográfica da cidade de Leiria e da sua região, de 

modo a caracterizar a sua evolução cultural, económica, social e arquitectónica. 

g) Área de Filmes, que se encontra dividida por processos e géneros. Visa ilustrar a 

evolução dos processos fílmicos, formatos e suportes, assim como documentar os 

diferentes géneros cinematográficos. 

h) Área de Som é constituída por diferentes processos e técnicas sonoras, que 

acompanhavam as películas cinematográficas, pretendendo documentar a evolução 

do som e a sua importância no desenvolvimento do Cinema. 

Por se tratar de um arquivo de áreas diversas, a determinação dos valores térmicos e 

higrométricos deve ser regulada por um equilíbrio das espécies. 

Limpeza e manutenção – As espécies em arquivo estão no interior de caixas ou dossiês 

isentos de ácido. Estes deverão ser limpos quinzenalmente com pincéis de cerdas macias e 

manuseados com luvas de algodão. 

As espécies acondicionadas, deverão ser sempre manuseadas com luvas de algodão e a 

sua limpeza é um tratamento específico da área de conservação e restauro, pelo que deve 

ser realizada apenas quando existir essa necessidade. 

Humidade relativa e temperatura – A humidade relativa aconselhada para este espaço deve 

ser de 45%. A temperatura deve ser de 16ºC. As espécies fílmicas deverão ser 

acondicionadas a uma menor temperatura e humidade relativa, por volta dos 35% e 5ºC. 

Intensidade lumínica - Como arquivo, deve-se manter na obscuridade o maior tempo 

possível 
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Quadro II 
Acondicionamento a utilizar nas diferentes espécies do Arquivo de Imagem 

Espécies 
Acondicionamento 
Primário 

Acondicionamento 
Secundário 

Negativos em vidro 
Envelopes de 4 abas isentos de 

ácido 

• Caixas de cartão isento de 

ácido 

Negativos em película 

 

• Folhas de polipropileno ou 

poliéster 

• Dossiês em material isento 

de ácido 

• Caixas de cartão isento de 

ácido 

Diapositivos em película 

• Folhas de polipropileno ou 

de poliéster 

• Manga de poliéster 

• Dossiês em material isento 

de ácido 

• Caixas de polipropileno 

Provas em papel 

pequeno e médio 

formato8

• Manga de poliéster 

• Folhas de poliéster 

• Caixas de cartão isento de 

ácido 

• Dossiês em material isento 

de ácido 

Provas em papel em 

grande formato 

• Manga de poliéster 

• Envelopes de 4 abas em 

papel isento de ácido 

• Caixas de cartão isento de 

ácido 

Espécies fílmicas  
• Caixas de polipropileno em 

vários formatos 

Vidros de lanterna 

mágica 

Envelopes de 4 abas em papel 

isento de ácido 

• Caixas de cartão isento de 

ácido 

No quadro seguinte poderemos observar alguns dos materiais contra-indicados ou 

recomendados para preservação e arquivo de espécimes acondicionados no Arquivo de 

Imagem, assim como do acervo museológico. 

Quadro III 

Materiais Não recomendado Recomendado 

Papel •Papéis com composição 

desconhecida, 

contendo produtos que possam 

danificar as imagens, como o 

enxofre 

•Papel e cartão de conservação 

isentos de ácido 
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Polímeros 

•Acetato de celulose 

•Nitrato de Celulose 

•Acetato polivinílico 

•PVC 

•Borracha vulcanizada 

•Materiais plásticos de composição 

desconhecida 

•Polímeros contendo clorina 

•Polímeros contendo plasticizantes 

•Polyester 

•Polietileno 

•Polipropileno 

•Poliestireno extrudido 

•Plexiglas 

•Policarbonato 

 

Espuma 
•Espuma de PVC 

•Espuma de poliuretano 

•Espuma de polietileno 

•Espuma de polipropileno 

Mobiliário 

•Madeira 

•Contraplacado 

 

•Metal anodizado 

 •Metal com revestimento epoxílico 

•Aço inoxidável 

Chão 

•Carpetes 

•Parquet 

•Pedra porosa e friável 

•Ladrilhos em PVC 

•Chão em cerâmica 

•Chão em resina epóxica  

Pintura 

•Tintas de solvente orgânico 

•Resinas Alquídicas 

•Tintas acrílicas 

•Tintas vinílicas 

•Tintas de emulsão acrílica 

Vernizes •Poliuretano •Acrílicos 

Notas: 
1Apesar de ter algumas disposições idênticas no plano de conservação preventiva, as áreas 

Oficina do Olhar e zona administrativa têm um carácter diferente de acessibilidade, no que 

diz respeito ao controle do ambiente termo-higrómetrico e dos níveis de iluminação. 
2Vide Projecto de requalificação do antigo Mercado Sant’Ana 
3As condições são respeitantes aos objectos que podemos encontrar no museu da imagem 

e movimento e, portanto, por eles determinadas. 
4Este item refere-se à colecção de vidros de lanterna mágica, cuja pintura pode ser manual 

ou por impressão, mas as tintas normalmente utilizadas são a óleo. 
5,6Estas máquinas são normalmente compostas por elementos metálicos e por pele, ou pele 

sintética e também por baquelite. 
7Apesar deste espaço possuir bastantes peças expostas em metal, encontravam-se num 

ambiente termo-higrómetrico cujos valores médios eram de 50 % de humidade relativa, 

índices um pouco elevados para as características do metal, mas oxidação que as máquinas 

possuem é uma oxidação passiva. Além disto muitas destas máquinas são compostas por 

madeira e a exposição deste material orgânico a níveis de humidade relativa baixa pode 

conduzir a deformações mecânicas. Convém ainda salientar que neste espaço estão outros 

materiais como o papel ou a pele, materiais que necessitam de humidade relativa de 50%. 
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Assim procurando o bom senso e o equilíbrio nos espécimes, a humidade relativa deste 

espaço deve rondar os 45%. 
8Este acondicionamento deve ser reforçado com umas costas em cartão Canson, isento de 

ácido, quando se trata de provas sem suporte secundário 

Glossário 
Humidade Relativa – Razão (expressa em percentagem) entre a quantidade de vapor de 

água contido num determinado volume de ar, a uma dada temperatura e num dado 

momento, e a quantidade máxima de vapor de água que o mesmo volume de ar pode 

conter, à mesma temperatura. 

Iluminação - Quantidade de fluxo luminoso por unidade de área, expressa em lux ou 

lúmen/m² 
Lúmen – Unidade de sistema Internacional de Unidades (SI) para o fluxo luminoso - 

Símbolo: lm 

Lux – Unidade de SI para iluminação - Símbolo: lx 

Luz – Perturbação electromagnética que se desloca no espaço, durante determinados 

intervalos de tempo, seguindo um movimento oscilatório (natureza ondulatória) ou que 

interactua com a matéria, em processos de troca de energia (natureza corpuscular). Quando 

se comporta como uma onda, a luz é caracterizada pelo período, comprimento de onda, 

frequência e velocidade de propagação; quando se comporta como um corpúsculo é 

caracterizada pela sua energia. 

Materiais orgânicos – Todos os materiais que contêm carbono nas suas moléculas 

constituintes 

Poluição – Contaminação do ambiente nas suas diversas vertentes: atmosférica, visual e 

sonora. A contaminação por poluição atmosférica promove a deterioração dos materiais. 
Radiação Ultravioleta – Região do espectro electromagnético (resultado da separação nas 

frequências que a compõem) compreendida entre os 10 e os 400 nm. Como o comprimento 

de onda é inversamente proporcional à energia, esta região tem uma energia elevada e por 

isso desenvolve uma forte acção química sobre as moléculas constituintes dos materiais. 

Temperatura - A temperatura mede o nível de energia cinética média das moléculas 

constituintes de uma substância. A temperatura termodinâmica (T) expressa em Kelvin 

(símbolo: K) e a temperatura Celsius (t) em grau Celsius (símbolo: ºC). 

A Câmara, considerando que, de acordo com o artigo 52.º da Lei Quadro dos 

Museus Portugueses, aprovada pela Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, as entidades públicas 

e privadas de que dependam os museus sem personalidade jurídica própria devem definir, 

claramente, o seu enquadramento orgânico e aprovar um regulamento próprio e, que 

compete à câmara municipal no âmbito do planeamento e do desenvolvimento, assegurar, 

nos termos da lei, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património cultural do município, bem como elaborar e aprovar regulamentos 

em matéria da sua competência exclusiva, nos termos da alínea m) do n.º 2 e alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Regulamento 

apresentada. 
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Mais deliberou, mandar proceder à publicação do regulamento nos termos do art.º 

91.º do diploma legal referido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 
8.1.2. Protocolo entre o Município de Leiria e o Instituto das Artes. Ratificação 
DLB N.º 1254/06 | Presente para ratificação um Protocolo entre o Município de Leiria e o 

Instituto das Artes que visa a regulamentação das condições necessárias à participação no 

programa “Território Artes” na modalidade de Itinerário Cultural até 31 de Dezembro do 

corrente ano, pretendendo assim assumir-se o compromisso entre as duas partes, com o 

modelo de funcionamento, o quadro de responsabilidades e com os pressupostos, princípios 

e regras aplicáveis às programações culturais agendadas constantes do mesmo, nos termos 

do Protocolo que se anexa e que fará parte integrante da presente acta. 

Analisado o assunto e considerando o projecto em causa de interesse municipal, 

uma vez que ficarão reduzidos os custos dos espectáculos a levar a efeito no âmbito do 

presente Protocolo até ao final de 2006, atendendo às atribuições dos Municípios na área da 

cultura, previstas no artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e à competência que 

lhe é conferida pelas alíneas h) e m) do n.º 2 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, a Câmara deliberou por 
unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente datado de 15 de Setembro de 

2006, ao abrigo do previsto no n.º 3 do artigo 68.º do mesmo diploma legal e autorizar a 

participação do Município de Leiria no Programa “Território Artes”, assumindo o 

compromisso com o modelo de funcionamento, o quadro de responsabilidades e com os 

pressupostos, princípios e regras aplicáveis às programações culturais agendadas 

constantes do Protocolo com o Instituto das Artes acima referido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.3. Subsídio à Sociedade Artística Musical dos Pousos. Festa de Nossa Senhora da 
Encarnação  
DLB N.º 1255/06 | Presente o ofício do Santuário Nossa Senhora da Encarnação com a 

ENT.19146/2006 em que é solicitado um apoio financeiro para parte (50%) do pagamento à 

Filarmónica da Sociedade Artística Musical dos Pousos que actuou nas Festas da Padroeira 

de Leiria – Nossa Senhora da Encarnação, como acontece todos os anos.  

Tratando-se de um evento com bastante relevo na Cidade, tanto no campo religioso como 

no socio-cultural e, considerando a inegável qualidade da Filarmónica em questão e a sua 

permanente disponibilidade para integrar eventos organizados pelo Município de Leiria, 

propõe-se que se apoie este evento atribuindo um subsídio extraordinário de €450,00 à 

Sociedade Artística Musical dos Pousos, utilizando para o efeito a verba prevista no Plano 

para 2006, na Rubrica 12/040701-0299 - 243 (Apoios a organismos promotores de cultura – 

Outros Apoios). Proposta de cabimento n. º 4730, de 21.09.06. 

A Câmara, depois de analisar a informação prestada pela Divisão da Cultura e 

Gestão de Espaços Culturais e, considerando a importância das Festas de Nossa Senhora 

da Encarnação para a cidade de Leiria, como acontece todos os anos, deliberou por 
unanimidade ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1334 (80) 

18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir 

à Sociedade Artística e Musical dos Pousos a verba de €450,00 (quatrocentos e cinquenta 

euros), como apoio financeiro extraordinário, correspondente a parte do pagamento à 

Filarmónica que actuou nos referidos festejos. 

 

8.1.4. Música em Família. Escola de Artes SAMP 
DLB N.º 1256/06 | Presente uma proposta de actividade da Escola de Artes SAMP que 

consiste no seguinte: 

 “Aos primeiros Domingos do mês, de Outubro de 2006 a Junho de 2007, volta o 

Música em Família, 9 programas especialíssimos que inauguram com o dia Mundial da 

Música, tendo como convidados bebés até aos 24 meses. Este, é um Música em Família 

onde Paulo Lameiro ao vivo e em tempo real vai comentar as participações musicais das 

primeiras classes Berço da Escola de Artes SAMP. O Swing terá lugar pela primeira vez no 

Música em Família através da renovada orquestra Swing SAMP agora dirigida pelo maestro 

Sérgio Ventura. Em mês de Natal, o Coro Infantil do Santuário de Fátima vem reeditar uma 

das sessões mais concorridas de todo o Música em família, desta vez com repertório 

natalício em que todos vão ser convidados a participar.” 

 Analisado o projecto e verificado o êxito que o mesmo teve em 2004,2005 e primeiro 

semestre de 2006, sempre com público interessado e em quantidade crescente, e tendo em 

conta o interesse pedagógico e cultural do mesmo, propomos que a Câmara Municipal 

contribua para a sua concretização com a cedência gratuita da sala, e com um subsídio de 

€8.100,00 à Sociedade Artística Musical dos Pousos, utilizando para o efeito, a verba 

prevista no Plano para 2006, na Rubrica 12/040701-0299 - 243 (Outros Apoios). Proposta de 

cabimento n. º 4732, de 21.09.06. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e tendo em conta a relevância pedagógica 

e cultural do projecto «Música em Família» e o interesse manifestado pelo público em anos 

anteriores deliberou por unanimidade no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, conceder à Sociedade Artística Musical dos Pousos 

um apoio financeiro no valor de €8.100,00 para a Escola de Artes do SAMP desenvolver o 

projecto e autorizar a cedência gratuita do Teatro Miguel Franco. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.5. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Julho 
2006 
DLB N.º 1257/06 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, 

durante o mês de Julho de 2006, que totalizam o valor de €1.110,78, com proposta de 

cabimento n. º 4660, de 15 de Setembro de 2006. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.110,78 referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Julho de 2006, que totalizam o valor de €1.110,78. 
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8.1.6. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Agosto 
2006 
DLB N.º 1258/06 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas 

do Teatro José Lúcio, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, 

durante o mês de Agosto de 2006, que totalizam o valor de €1.110,78, com proposta de 

cabimento n. º 4660, de 15 de Setembro de 2006. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir para 

o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.110,78 referente às despesas efectuadas 

no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de 

Agosto de 2006, que totalizam o valor de €1.110,78. 

 
8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
8.2.1. Apoio para a Realização da Acção de Promoção e Divulgação de Pentatlo 
Moderno. Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro do Anjos e 
Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
DLB N.º 1259/06 | Presente as cartas da Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro do Anjos e da Associação de Solidariedade Académico de Leiria, com entradas n.ºs 

ENTFE 5344/06, de 5 de Setembro de 2006 e ENTFE 5662/06, de 19 de Setembro de 2006, 

a solicitar apoio para a organização da Acção de Promoção e Divulgação de Pentatlo 

Moderno, a realizar no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa (prova de corrida), 

Complexo Municipal de Piscina de Leiria e respectivos parques de estacionamento lateral e 

posterior (prova de natação e provas de esgrima e tiro), das 9h30m às 12h30m, no dia 30 de 

Setembro de 2006. 

Considerando que: 

É objectivo da Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno, realizar acções de promoção e 

divulgação da modalidade, no âmbito do seu projecto de desenvolvimento e experimentação 

PentaKid; 

A Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno pretende a curto/médio prazo criar uma 

secção da modalidade num destes clubes, Associação Desportiva Cultural e Recreativa do 

Bairro do Anjos e/ou Associação de Solidariedade Académico de Leiria, parceiros na 

organização desta iniciativa; 

A actividade é dirigida a todas as escolas e clubes do concelho de Leiria, aos jovens a partir 

dos 6 anos de idade, de ambos os sexos e pretende dar a conhecer o Pentatlo Moderno, 

constituído por cinco modalidades: Natação, Corrida, Tiro, Esgrima e Hipismo; 

Para além da parceria estabelecida entre a Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno e os 

clubes, Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro do Anjos e Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria, contará também com o apoio da Associação Distrital de 

Atletismo de Leiria. 

Face ao exposto, propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, que a Câmara Municipal de Leiria atribua um apoio financeiro no valor total de 

€1.097, 00 (mil e noventa e sete euros) à Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

para fazer face aos custos inerentes à divulgação/promoção do evento, aquisição de t-shirts 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1336 (82) 

para oferta aos participantes e aluguer do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, bem 

como o seguinte apoio logístico: 

- Transporte e colocação de 6 mesas escolares e 12 cadeiras, junto aos parques de 

estacionamento lateral e posterior ao Complexo Municipal de Piscinas de Leiria; 

- Transporte e colocação de grades, junto aos parques de estacionamento lateral e 

posterior ao Complexo Municipal de Piscinas de Leiria para delimitação dos espaços 

utilizados para as provas de Esgrima e Tiro; 

- Colocação de madeiras a criar paredes laterais e a proteger a parede do posto de 

transformação, existente junto ao parque de estacionamento posterior do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria; 

Analisado o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.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 um apoio financeiro no valor total de €1.097, 00 (mil e noventa e sete 

euros) à Associação de Solidariedade Académico de Leiria, para fazer face aos custos 

inerentes à divulgação/promoção do evento, aquisição de t-shirts para oferta aos 

participantes e aluguer do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, bem como o apoio 

logístico supracitado. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de cabimento 

n.º 4738, de 21 de Setembro de 2006. 

Deverá ainda ser dado conhecimento da deliberação à PSP e à Leirisport, E.M.. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.2. Apoio para a Comemoração do Dia do Coração. Junta de Freguesia de Santa 
Catarina da Serra 
DLB N.º 1260/06 | Retirado 
 
8.2.3. Apoio para a Realização do 62.º Campeonato Nacional de Ornitologia 2006. 
Núcleo Ornitológico Telheirense 
DLB N.º 1261/06 | Presente os ofícios do Núcleo Ornitológico Telheirense, com entradas 

n.ºs 22923/05, de 31 de Agosto de 2005 e 20809/06, de 21de Agosto de 2006, a solicitar 

apoio para a organização do 62.º Campeonato Nacional de Ornitologia 2006, a realizar no 

Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, nos dias 15, 16 e 17 de Dezembro de 

2006. 

Considerando que: 

É a primeira vez que o concelho de Leiria recebe um evento desportivo desta natureza, 

nomeadamente no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, demonstrando as 

suas diversas valências e polivalência; 

O evento em epígrafe é composto, para além da Exposição e Concurso de Aves dirigido ao 

público em geral e criadores, respectivamente, por uma Conferência Ornitológica; 
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Esta iniciativa, reunirá no seu conjunto um número elevado de participantes e visitantes, 

admiradores da temática supracitada; 

Face ao exposto, propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, que a Câmara Municipal de Leiria atribua um apoio financeiro no valor total de 

€6.223, 35 (seis mil duzentos e vinte e três euros e trinta e cinco cêntimos) para fazer face 

às despesas com o aluguer dos vários espaços necessários para a realização do 

Campeonato, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa (espaço para exposição 

– porta 3 e auditório poente). 

Analisado o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.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 ao Núcleo Ornitológico Telheirense um apoio financeiro no valor total 

de €6.223, 35 (seis mil duzentos e vinte e três euros e trinta e cinco cêntimos), para fazer 

face às despesas com o aluguer dos vários espaços necessários para a realização do 

Campeonato, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa (espaço para exposição 

– porta 3 e auditório poente), mediante a apresentação do respectivo comprovativo de 

despesa. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto de cabimento 

n.º 4739, de 21 de Setembro de 2006. 

 

8.2.4. Protocolo com a Associação de Basquetebol de Leiria 
DLB N.º 1262/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é 

presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 

Que o Basquetebol é uma das modalidades com maior potencial de crescimento no 

Concelho de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade 

dos eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 

jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, 

como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 
A Associação de Basquetebol de Leiria, entidade com largo prestígio e tradição no 

Basquetebol português, é a representante de todos os clubes ou colectividades que no 
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Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de 

Basquetebol; 

A Associação de Basquetebol de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no 

fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, 

tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 

necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas 

próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 

competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, 

residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Associação de Basquetebol de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 502 160 756, 

adiante abreviadamente designada por ABL, representada pelo Presidente da Direcção, Luis 

Carlos Silva Costa, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Basquetebol do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ABL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências da ABL) 

1. Participar no Torneio Inter-Selecções de Basquetebol, nos escalões de Cadetes 

Masculinos e Femininos, nos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro de 2006; 

2. Participar no Torneio Inter-Selecções de Basquetebol, nos escalões de Iniciados 

Masculinos e Femininos, nos dias 30 de Junho, 1 e 2 de Julho de 2006; 

3. Participar na Festa Nacional do Minibasquetebol, nos dias 7, 8 e 9 de Julho de 2006, em 

Melgaço;  
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4. Organizar o Curso de Árbitros e Oficiais de Mesa, nos dias 11 e 12 de Março de 2006, 

em Leiria; 

5.  Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente na modalidade de Basquetebol; 

6. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 

o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal 

de Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Competências do Município de Leiria) 
1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais, designadamente os 

Pavilhões Desportivos Municipais, para a realização das acções enunciadas na Cláusula 

Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a antecedência prevista no 

regulamento dessas instalações; 

2. Apoiar financeiramente a ABL na organização das Acções consignadas nas alíneas 1., 

2., 3. e 4. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €2.000, 00 (dois mil 

euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo; 

3. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da ABL no valor de €459, 32. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €500, 00 após a participação no Torneio Inter-Selecções de Basquetebol, nos escalões 

de Cadetes Masculinos e Femininos, previsto no ponto 1. da Cláusula Terceira do presente 

protocolo; 

2. €500, 00 após a participação no Torneio Inter-Selecções de Basquetebol, nos escalões 

de Iniciados Masculinos e Femininos, previsto no ponto 2. da Cláusula Terceira do presente 

protocolo; 

3. €600, 00 após a participação na Festa Nacional do Minibasquetebol, prevista no ponto 3. 

da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

4. €400, 00 após a organização do Curso de Árbitros e Oficiais de Mesa, prevista no ponto 

4. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

5. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 3. da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção da Associação de Basquetebol de  Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Imposto do Selo) 
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O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Leiria, 28 de Setembro de 2006 

Câmara Municipal de Leiria                               Associação de Basquetebol de Leiria 

A Presidente                                                      O Presidente da Direcção 

_________________________                        ______________________________ 

 Isabel Damasceno Campos                                        Luis Carlos Silva Costa” 

 

 Analisado o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.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 Associação de Basquetebol 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 4736, relativamente à Cláusula Quinta e n.º 4737, relativamente à Cláusula Quarta, 

ambos de 21 de Setembro de 2006. 

Mais deliberou, autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

 

8.2.5. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo – Infra-Estruturas. 
Candidatura de Junho de 2006 
DLB N.º 1263/06 | Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo/Infra-Estruturas, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª 

Isabel Gonçalves, a atribuição de apoio financeiro às Colectividades constantes no quadro 

abaixo, no valor de €222.081, 00 (duzentos e vinte e dois mil e oitenta e um euros). 
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A disponibilização das verbas será feita através da atribuição de 25% do valor total após o 

início das obras e os restantes 75% após a conclusão das mesmas. O apoio financeiro 

atribuído ao Grupo Desportivo e Recreativo da Boavista está sujeito à celebração de um 

Contrato-Programa com a Câmara Municipal de Leiria, onde ficarão devidamente 

especificados os momentos de pagamento do referido apoio. 

Clube Freguesia Tipo de Construção Total do 
Apoio 

GDR Boavista BOAVISTA Campo de Futebol 11 – colocação de 
relvado sintético €100.000, 00 

GDCR Caldelas CARANGUEJEIRA Polidesportivo de Ar Livre – iluminação €624, 00 

GDCRCaldelas CARANGUEJEIRA Balneários – colocação do sistema de 
produção de águas quentes sanitárias €2.283, 00 

ACP Caranguejeira CARANGUEJEIRA Polidesportivo de Ar Livre – construção de 
muro de suporte de terras €5.644, 00 

GD Carreirense CARREIRA Campo de Futebol 11 – regularização do 
piso €8.415, 00 

GD Carreirense CARREIRA Balneários – substituição do sistema de 
produção de águas quentes sanitárias €1.391, 00 

ACDP Praia 
Pedrogão COIMBRÃO Construção da Sede Social €6.967, 00 

ADRC Barreiro COLMEIAS Sede Social – rebocos, estuques, aplicação 
de mosaicos e azulejos €4.120, 00 

CPCR Cortes CORTES Polidesportivo de Ar Livre – construção de 
balneários (1ª fase) €7.260, 00 

CPR Pocariça MACEIRA Pavilhão Gimnodesportivo – beneficiação 
de balneários €20.400, 00 

ND Motorizados 
Leiria MILAGRES Gerador – montagem e estrutura €673, 00 

ND Motorizados 
Leiria MILAGRES Beneficiação de bancadas €1.600, 00 

GDR Casal Novo MONTE REDONDO Campo de Futebol 11 – colocação de 
vedação €10.334, 00 

GDR “Os Magníficos” MONTE REDONDO Construção de Polidesportivo de Ar Livre €9.670, 00 

Ribaliz FC ORTIGOSA Sede Social – reboco exterior e interior e 
colocação de mosaicos €6.591, 00 

GDR Parceiros PARCEIROS 
Comparticipação nos juros de empréstimo 
para a construção do Pavilhão 
Gimnodesportivo 

€3.772, 00 

GDR “Mouratos” PARCEIROS Sede Social – colocação de ladrilhos na 
cozinha €430, 00 

AR Andrinense POUSOS Sede Social – beneficiação da cozinha €3.000, 00 

GRA Juventude POUSOS Polidesportivo de Ar Livre – beneficiação do 
piso e construção de vedação €10.221, 00 

URCD “Unidos” POUSOS Sede Social – reboco interior e pavimento €4.550, 00 

ADRC Vidigalense POUSOS Parque de Skate – construção e reboco de 
parede €2.836, 00 

UD Serra ST.ª CATARINA SERRA Reforço da energia eléctrica – instalação de 
posto de transformação €7.857,00 

ACRD Santa 
Eufemia SANTA EUFÉMIA Sede Social – construção de anexo para 

sala de enfermagem €3.085, 00 

ACRD Santa 
Eufemia SANTA EUFÉMIA Beneficiação de balneários €358, 00 

No que diz respeito ao apoio atribuído para pagamento de juros, será disponibilizado após a 

apresentação dos comprovativos relativos às respectivas tranches do empréstimo por parte  

do clube à entidade bancária. 

Analisado o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.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 os subsídios de acordo com o mapa acima transcrito. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

12/080701 (2006-I-157 – Apoio para equipamento e infra-estruturas) e foi objecto de 

cabimento n.º 4740, de 21 de Setembro de 2006. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  

C a r v a l h o  

 
Apoio para construção de armazém (Ent. 21614/2006) 
DLB N.º 1264/06 | Presente a ENT 21614/2006 da Freguesia de Souto da Carpalhosa, a 

solicitar um apoio financeiro para ajudar a custear a construção de um armazém para guarda 

de equipamento e materiais, no valor de 40.000,00 €. 

A Câmara Municipal no uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 6 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 maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores 

Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, 

atribuir o apoio à Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa o valor de €40.000,00 

(quarenta mil euros) com a proposta de cabimento n.º 4801, de 22 de Setembro de 2006. 

Mais deliberou que o apoio será disponibilizado do seguinte modo: 

a) a transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia será 

efectuada após a conclusão da obra: 

b) a Junta de Freguesia deve publicitar, no local, o apoio concedido pelo Município 

de Leiria. 

 

Ponto dez 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  D r a .  N e u s a  M a g a l h ã e s  

 
10.1. Acção Social. Parceria no âmbito do Projecto Escolhas 
10.1.1. Acordo de Parceria com Associação de Solidariedade de Leiria – Projecto de 
Candidatura ao Programa “Escolhas”ENT. 23179/06 
DLB N.º 1265/06 | Presente o acordo que se transcreve: 

Acordo de Parceria com Associação de Solidariedade de Leiria – Projecto de 
Candidatura ao Programa “Escolhas” 
ENT. 23179/06 
A Associação de Solidariedade Académico de Leiria, no dia 19 de Setembro de 2006, dirigiu 

ao Município, convite para integrar o consórcio do projecto “Participar é Fixe!”, do qual irá 

apresentar candidatura ao Programa Escolhas, enquadrado pelo Despacho Normativo n. 

º7/2006, de 10 de Agosto de 2006, cujo período de candidatura decorre de 1 a 30 de 

Setembro de 2006. 

O projecto apresentado, que terá a duração de três anos, com início em Novembro 

de 2006 identifica três objectivos gerais, que passamos a transcrever: 
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1. Em Outubro de 2009, todas as crianças e jovens dos 6 aos 24 anos integrados no 

Projecto “Participar é Fixe!”, dispõem de um espaço físico onde podem desenvolver 

actividades ocupacionais que promovam a integração comunitária e o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais; 

2. Em Outubro de 2009, os familiares das crianças e jovens dos 6 aos 24 anos integrados no 

Projecto “Participar é Fixe!”, que demonstrem vontade em participar, têm acesso a um 

programa de treino de competências e mediação familiar; 

3. Em Outubro de 2009, todas as crianças e jovens dos 6 aos 24 anos e seus familiares 

integrados no Projecto “Participar é Fixe!” E a comunidade em geral têm acesso a um Centro 

Inclusão Digital (CID) designado de cid@net. 

O projecto prevê intervir junto da população dos seguintes territórios: “Bairro da 

Integração, Bairro do Património, zona do Paulo VI e Bairro da Cova das Faias”. 

A Associação de Solidariedade Académico de Leiria, endereçou convite para 

integrar o consórcio, além do Município, à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Leiria, à Junta de Freguesia de Leiria, ao Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, à 

Associação Cigana de Leiria, à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, ao 

Instituto Português da Juventude e à Associação Juvenil de Ambiente e Património. 

Ao Município é dirigido o pedido formal de participação no consórcio, mediante a 

subscrição de um “Acordo”, que integrará a candidatura a apresentar pela Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria ao Programa Escolhas, através do oficio com o n.º de 

ENT 23179/2006, do qual se passa a transcrever: 

“- Facultar o acesso gratuito a iniciativas do município, no âmbito das actividades lúdico-

recreativas; 

- Promover a cedência de transporte gratuito, quando devidamente programado, e de acordo 

com disponibilidade do parque de viaturas da CML, para deslocação dos beneficiários do 

projecto, de carácter lúdico-recreativas; 

- Articular a intervenção social junto dos indivíduos beneficiários do projecto; 

- Financiar o arrendamento do Centro de Actividades e apoio integrado, sito no Edifício 

Paulo VI, em Leiria”. 

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, integrar o consórcio do Projecto 

“Participar é Fixe!” apresentado pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria, nos 

termos seguintes: 

1. Proporcionar o acesso gratuito, a iniciativas promovidas pela Câmara Municipal, quando 

devida e atempadamente solicitado, pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria, 

no âmbito das actividades programadas no projecto “Participar é Fixe!”; 
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2. Proporcionar a cedência gratuita de transporte da Câmara Municipal, quando devida e 

atempadamente solicitado, pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria, no 

âmbito das actividades programadas no projecto “Participar é Fixe!”, de acordo com 

disponibilidade dos recursos automóveis da Câmara Municipal; 

3. Fomentar a articulação da intervenção social, junto dos beneficiários do projecto 

“Participar é Fixe!” (jovens e famílias), com as organizações que já intervêm nos territórios 

identificados na candidatura a apresentar pela Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria, nomeadamente, Bairro da Integração, zona habitacional da rua Paulo VI e Bairro 

Cova das Faias; 

4. Proporcionar uma comparticipação financeira até ao máximo de 25% do valor total do 

arrendamento das instalações onde irão decorrer as actividades do projecto “Participar é 

Fixe!”, no Edifício Paulo VI, rua Paulo VI, freguesia de Leiria, mediante apresentação de 

respectivo documento comprovativo, e após aprovação da candidatura pelo Programa 

Escolhas. 

Mais deliberou conferir poderes à Sra. Presidente para assinar o Acordo de 

Consórcio, nos termos da deliberação tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.2. Acordo de Parceria com a Junta de Freguesia de Marrazes – Projecto de 
Candidatura ao Programa “Escolhas”ENT. 23443/06 
DLB N.º 1266/06 | Presente o acordo que se transcreve: 

Acordo de Parceria com a Junta de Freguesia de Marrazes – Projecto de Candidatura 
ao Programa “Escolhas”ENT. 23443/06 
A Junta de Freguesia de Marrazes, no dia 22 de Setembro de 2006, dirigiu ao Município, 

convite para integrar o consórcio do projecto “Saber Escolher”, do qual irá apresentar 

candidatura ao Programa Escolhas, no âmbito dos trabalhos da Comissão Social de 

Freguesia de Marrazes, enquadrado pelo Despacho Normativo n. º 7/2006, de 10 de Agosto 

de 2006, cujo período de candidatura decorre de 1 a 30 de Setembro de 2006. 

O projecto apresentado, que terá a duração de dois anos e dez meses, com início em 

Janeiro de 2007 identifica dois objectivos gerais, que passamos a transcrever: 

“1.Redução do insucesso escolar e prevenção de comportamentos violentos/agressivos nas 

crianças das escolas do 1º ciclo da freguesia de Marrazes, através de acções de promoção 

e desenvolvimento de competências pessoais e sociais (auto-imagem, auto-estima, sentido 

de responsabilidade e socialização) aos alunos que frequentam os primeiros e segundos 

anos, no ano lectivo de 2006/2007, ao longo dos 3 anos de duração do projecto; 

2. Promoção de competências familiares que visem a integração social e o bem-estar 

emocional e psicológico de todos os elementos da família (com destaque das crianças), 

através das acções de Formação Parental (Saúde, Gestão doméstica e Desenvolvimento 

Infantil), e da Mediação familiar e Planos Individuais de acompanhamento à Criança – 

PIAC”. 

O projecto prevê intervir junto da população escolar das seis escolas do 1º ciclo da 

freguesia de Marrazes, e respectivas famílias. 
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A Junta de freguesia endereçou convite para integrar o consórcio, além do 

Município, à AMITEI- Associação dos Amigos da Mata dos Marrazes, ao Agrupamento de 

Escolas de Marrazes, ao Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, à Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Leiria e ao Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio . 

Ao Município é dirigido o pedido formal de participação no consórcio, mediante a 

subscrição de um “Acordo”, que integrará a candidatura a apresentar pela Freguesia de 

Marrazes ao Programa Escolhas, através do oficio com o n.º de ENT 23443/2006, 

colaborando ao nível seguinte, que se passa a transcrever: 

”Cedência de um espaço no Projecto Viver Melhor, no Bairro Sá Carneiro, que possa servir 

de espaço sede deste programa, tal como a utilização dos seus recursos administrativos e 

informáticos. 

Por outro lado, iremos desenvolver uma acção de formação parental neste projecto, que 

será complementar à acção promovida pela Câmara Municipal de Leiria, no âmbito do 

Projecto Viver Melhor, designada “em Busca do Tesouro das Famílias”, e do qual esperamos 

um trabalho próximo. Esta complementaridade entre as acções levadas a cabo pela CML – 

Projecto Viver Melhor, verificar-se-á também entre o Modelo de Intervenção Centrado na 

Família e os Planos de Acompanhamento Individuais à Criança definidos na candidatura”. 

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, integrar o consórcio do Projecto “Saber Escolher”, 

apresentado pela Junta de Freguesia de Marrazes, nos termos seguintes: 

1. Proporcionar a utilização do gabinete local do Projecto Viver Melhor, sito no lote 5, rés-do-

chão, Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, condicionada a autorização prévia da entidade 

proprietária do apartamento, NHC (Social), durante o período em que o mesmo esteja 

cedido ao Município; 

2. Facultar a utilização de recursos logísticos, afectos ao gabinete local do Projecto Viver 

Melhor, nomeadamente, equipamentos e materiais de desgaste, bem como de limpeza e 

manutenção das instalações, estimados no valor de cento e cinquenta euros mensais; 

3. Proporcionar a articulação e complementaridade das acções “Em Busca do Tesouro das 

Famílias” e “Intervenção Centrada na Família” promovidas pela Câmara Municipal no âmbito 

das actividades do Projecto Viver Melhor, com as acções de Formação Parental e os Planos 

de Acompanhamento Individuais à Criança, a desenvolver pelo Projecto “Saber Escolher”. 

Mais deliberou conferir poderes à Sra. Presidente para assinar o Acordo de 

Consórcio, nos termos da deliberação tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.1.3. Acordo de Parceria com Comissão Social Interfreguesias de Carvide, Monte 
Real e Amor– Projecto de Candidatura ao Programa “Escolhas”ENT. 23272/06 
DLB N.º 1267/06 | Presente o acordo que se transcreve: 

Acordo de Parceria com Comissão Social Interfreguesias de Carvide, Monte Real e 
Amor– Projecto de Candidatura ao Programa “Escolhas”ENT. 23272/06 
A Comissão Social Interfreguesias de Carvide, Monte Real e Amor, no dia 20 de Setembro 

de 2006, dirigiu ao Município, convite para integrar o consórcio do projecto “Centro de Apoio 

Familiar e Aconselhamento Parental”, do qual irá apresentar candidatura ao Programa 

Escolhas, através do Centro de Bem-Estar Infantil de Monte Real, e enquadrado pelo 

Despacho Normativo n. º 7/2006, de 10 de Agosto de 2006, cujo período de candidatura 

decorre de 1 a 30 de Setembro de 2006. 

O projecto apresentado, que terá a duração de três anos, com início em Dezembro de 2006 

identifica três objectivos gerais, que passamos a transcrever: 

1.Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais nas famílias, 

crianças e jovens, de forma a criar condições para um melhor e adequado desenvolvimento 

integral de todo o sistema familiar; 

2.Estimular as famílias para uma acção promotora do bem-estar global dos seus filhos, 

perspectivando formas de acção preventiva e autonomia progressiva na resolução de 

problemas; 

3.Desenvolver mecanismos de sensibilização para uma maior interacção entre a família e o 

sistema escolar. 

O projecto prevê intervir junto da população dos territórios que integram a Comissão 

Social Interfreguesias de Carvide, Monte Real e Amor, a qual endereçou convite para 

integrar o consórcio, além do Município, ao Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, 

Centro de Assistência Paroquial de Carvide, Juntas de Freguesia de Amor, Carvide e Monte 

Real, Instituto Português da Juventude, Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, 

Colégio Dinis de Melo, Agrupamento de Escuteiros de M. Real, Centro de Formação do 

IEFP, Grupo Desportivo Recreativo, Cultural Unidos, Associação de Pais/Enc. de Educação 

Jardins de Infância/escolas do 1º ciclo de Amor, Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio, e 

Agrupamento de Escolas de Marrazes. 

Ao Município é dirigido o pedido formal de participação no consórcio, mediante a subscrição 

de um “Acordo”, que integrará a candidatura a apresentar pela Associação de Bem-Estar 

Infantil de Monte Real ao Programa Escolhas, através do oficio com o n.º de ENT 

23272/2006, do qual se passa a transcrever: 

“Disponibilidade de um técnico superior de serviço social para integrar a equipa técnica do 

projecto, mencionada no ponto 4., durante 4 horas mensais”. 

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 
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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, integrar o consórcio do Projecto “Centro 

de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental”, apresentado pela Comissão Social 

Interfreguesias de Carvide, Monte Real e Amor, nos termos solicitados. 

Mais deliberou conferir poderes à Sra. Presidente para assinar o Acordo de 

Consórcio, nos termos da deliberação tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.1.4. Acordo de Parceria com Associação de Solidariedade de Leiria (ASAL) – 
Projecto de Candidatura ao Programa “Escolhas” 
DLB N.º 1268/06 | Presente o acordo que se transcreve: 

“Acordo de Parceria com Associação de Solidariedade de Leiria (ASAL) – Projecto de 
Candidatura ao Programa “Escolhas” 
A Associação de Solidariedade de Leiria, no dia 27 de Setembro de 2006, dirigiu ao 

Município, um convite para integrar o consórcio do projecto “Crescer Juntos”, do qual irá 

apresentar candidatura ao Programa Escolhas, enquadrado pelo Despacho Normativo 

nº.7/2006 de 10 de Agosto de 2006, cujo período de candidatura decorre de 1 a 30 de 

Setembro de 2006. 

O projecto apresentado, que terá a duração de três anos, identifica três objectivos gerais, 

que passamos a transcrever: 

“1.Promoção do sucesso escolar e combate ao abandono escolar; 

2.Criação de uma Associação Juvenil composta por jovens do Bairro Dr. Francisco Sá 

Carneiro; 

3.Melhoria das condições socio-económicas e profissionais dos participantes no projecto”. 

O projecto prevê intervir junto da população do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, para o qual 

a Associação de Solidariedade de Leiria endereçou convite para integrar o consórcio, além 

do Município, à NHC (Social)-Cooperativa de Solidariedade, à Associação de Protecção e 

Defesa dos Moradores do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, à Federação das Associações 

Juvenis do Distrito de Leiria, à Associação de Solidariedade Académico de Leiria e à 

Associação Juvenil de Ambiente e Património. 

Ao Município é dirigido o pedido formal de participação no consórcio, mediante a subscrição 

de um “Acordo”, que integrará a candidatura a apresentar pela Associação de Solidariedade 

de Leiria ao Programa Escolhas, através do oficio com o n.º de ENT2006/5974, do qual se 

passa a transcrever: 

“Disponibilização pontual de um técnico para a planificação, implementação e avaliação de 

actividades relacionadas com os aspectos relativos à intervenção familiar”. 

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 
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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, integrar o consórcio do Projecto 

“Crescer Juntos”, apresentado pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria, nos 

termos seguintes: 

1. Fomentar a articulação da intervenção social, junto das famílias beneficiárias do projecto 

“Crescer Juntos”, com as organizações que intervêm no território identificado, Bairro Dr. 

Francisco Sá Carneiro, e que em 04/01/2006 subscreveram, entre si, um Acordo de 

Parceria, no âmbito da acção “Intervenção Centrada na Família”, inserida no Projecto “Viver 

Melhor/B.º Dr. Francisco Sá Carneiro”, promovido pelo Município, e ao qual se associaram, 

além da Associação de Solidariedade de Leiria, o Centro Distrital de Segurança Social, a 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria, o Agrupamento de Escolas de 

Marrazes, a Comissão Social de Freguesia de Marrazes, o Centro de Saúde Dr. Arnaldo 

Sampaio, a NHC (Social) e a Vida Plena-Associação de Solidariedade de Leiria; 

2. Dar continuidade ao “Protocolo de Funcionamento e Manutenção do Clube Bus de Leiria”, 

subscrito entre a Câmara Municipal de Leiria e a Associação de Solidariedade de Leiria, na 

sequência do anterior Protocolo de Criação do Clube Bus de Leiria, que prevê a 

“dinamização de actividades para os jovens do Bairro Sá Carneiro, da Freguesia de 

Marrazes, concelho de Leiria, nomeadamente para aqueles que de alguma forma vivam 

situações de desfavorecimento ou desigualdade, em áreas tão diversas como: apoio ao 

trabalho escolar, ateliers de expressão, jogos educativos, actividades desportivas, acções de 

informação e educação não formal, visitas de estudo…”. 

Mais deliberou conferir poderes à Sra. Presidente para assinar o Acordo de 

Consórcio, nos termos da deliberação tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2. Acção Social. Atribuições de apoios financeiros 
 DLB N.º 1269/06 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro 

entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta 
/Data 

Conferência S. Vicente Paulo 
Maceira (Ent. 6215/06) 

Apoio anual para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€1.000,00 2006-A-62 4778 
22-9-06 

Conferência S. Vicente Paulo 
Parceiros (Ent. 9751/06) 

Apoio anual para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€1.000,00 2006-A-62 4779 
22-09-06 

Conferência S. Vicente Paulo 
Barreira (Ent. 10314/06) 

Apoio anual para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€1.000,00 2006-A-62 4780 
22-09-06 

Associação Portuguesa de 
Deficientes - Delegação Distrital 
de Leiria  
(Ent. 14709/06) 

Apoio anual para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€2.500,00 2006-A-54 4782 
22-09-06 

Sociedade Portuguesa 
Esclerose Múltipla  

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do 
(Ent. 17488/2006) 

Apoio para renda 2006 
(Outubro 2006/ a Outubro 
2007 - €250,00/mês). 

€3.000,00 2006-A-54 4783 
22-09-06 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1349 (95) 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos às 

entidades constantes no respectivo mapa. 

 
10.3. Apoio para a Realização do “Desfile de Moda” – ACILIS - Associação Comercial e 
Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós  
DLB N.º 1270/06 | Pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa 

Magalhães, é presente em reunião de Câmara a carta da ACILIS – Associação Comercial e 

Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (ENT-2006/21840, de 06/09/06), a propor a 

colaboração do Município de Leiria para desenvolvimento de actividades inseridas no 

“Desfile de Moda”, a ter lugar no dia 30 de Setembro de 2006, solicitando para o efeito, 

apoio logístico e de divulgação. 

No que respeita à promoção/divulgação e ao apoio logístico para a realização do 

Desfile de Moda, propõe-se a atribuição do seguinte: 

- Transporte e colocação de grades no local de realização do desfile; 

- Disponibilização de floreiras para ornamentação do espaço; 

- Disponibilização de cerca de 500 cadeiras; 

- Disponibilização de quadro eléctrico – corrente trifásica 100A/fase ou de gerador; 

- Utilização dos meios de divulgação municipais (site, painéis informativos, etc.);  

- Disponibilização da Praça Goa, Damão e Diu, para a montagem da logística das 

diversas actividades, a partir das 15h00 do dia 29 de Setembro, até às 06.00H do dia 1 

de Outubro 

- Concessão de licença especial de ruído entre as 21H00 e as 00H30 do dia 1 de Outubro 

( ENT 2006/21840); 

- Possibilidade de corte de trânsito entre o Largo Alexandre Herculano e o Largo 5 de 

Outubro de 1910, no caso de se revelar necessário durante o espectáculo; 

Analisado o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea g) do n.º 2, 

do artigo 20.º, da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e com a alínea b), do n.º 4, do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade apoiar a Associação Comercial e 

Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós, para a realização do “Desfile de Moda”, no 

seguinte: 

a) Prestar o apoio à organização, designadamente logístico e de divulgação/promoção 

do evento, nos termos da proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento 

Económico. 

b) Autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização do desfile. 

c) Deverá ainda ser dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como às 

diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas 

alterações ao trânsito. 

Mais deliberou atribuir um apoio á ACILIS – Associação Comercial e Industrial de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós, no valor de €1000 (mil euros), a que se refere a proposta de 

cabimento n.º 4804, de 22 de Setembro de 2006, para o aluguer de 500 cadeiras e de um 

gerador, uma vez que o município não dispõe deste tipo de equipamento, de acordo com a 
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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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 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 
Carta Administrativa Oficial Portuguesa (CAOP) 
DLB N.º 1271/06 | Tendo presente a informação da Técnica Superior, Maria de Fátima Rosa 

Henriques Silveirinha:  

“Dentro das atribuições que são concedidas, em relação aos limites administrativos, pelo 

despacho conjunto n.º 542/99, de 7 de Julho, o Instituto Geográfico Português, considerou 

que no caso onde não existe acordo, só a Assembleia da República ou o Tribunal 

Administrativo têm poderes para impor o limite definitivo.  

No Concelho de Leiria este é o caso dos seguintes limites, em que, por falta de 

acordo entre as Freguesias, existem dúvidas: 

• ARRABAL /CORTES (Mata da Curvachia) 

• MACEIRA/ PARCEIROS (todo o limite) 

• MACEIRA / MARINHA GRANDE (Vale Ladrão) 

• CARANGUJEIRA / MATOS (Lagoa da Pedra) 

Face ao exposto solicita-se propõe-se instaurar acção de “delimitação dos limites” 

descritos, junto do Tribunal Administrativo de Leiria. 

Após análise e esclarecimento da situação a Câmara Municipal, deliberou por 
unanimidade solicitar a decisão ao Tribunal Administrativo para resolução judicial definitiva 

sobre os limites em causa. 

 

Ponto dois 
Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e Paulo Manuel da Silva 
Rodrigues. 
DLB N.º 1272/06 | Presente a minuta de protocolo de colaboração entre o Município de 

Leiria e Paulo Manuel da Silva Rodrigues, com vista à utilização de infra-estrutura florestal 

existente no prédio sito em Vale do Horto, freguesia de Azoia, inscrito na matriz respectiva 

sob o artigo 89, propriedade deste último, cujo teor se transcreve: 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1351 (97) 

“Protocolo de colaboração 
..... Os incêndios florestais constituem, hoje, uma catástrofe natural grave, com efeitos 

destrutivos de longo alcance, pondo em causa não só o património florestal público como a 

integridade de pessoas e bens. 

..... Os Municípios detêm atribuições ao nível ambiental e de protecção civil, nomeadamente, 

no âmbito da gestão das superfícies florestais, contribuindo, neste âmbito, para a definição e 

execução de acções adequadas à protecção das florestas contra agentes bióticos e 

abióticos. 

..... Constitui objectivo do Município de Leiria dar uma resposta qualificada e eficaz ao nível 

local das necessidades das populações na dotação de equipamento e infra-estruturas 

destinadas ao combate de incêndios, tendo em vista a concretização de um modelo de 

intervenção florestal em áreas de propriedade fragmentada. 

Nestes termos, entre: 

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

pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, como primeiro outorgante,  

E 

Paulo Manuel da Silva Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 175 239 967, residente na Rua Dr. 

Joaquim Francisco Alves, n.º 23, 550-2490, Ourém, como segundo outorgante, 

 é celebrado o presente protocolo que se regerá pelas cláusulas seguintes:   

Cláusula primeira 

(Objecto) 

O protocolo em questão visa instituir a colaboração entre os dois outorgantes, por forma a 

assegurar e garantir o acesso e a utilização da infra-estrutura florestal existente na 

propriedade do segundo outorgante, sita em Vale do Horto, freguesia de Azoia, concelho de 

Leiria, descrita na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1220/Azoia e 

inscrita na matriz respectiva sob o artigo 89. 

Cláusula segunda 

(Direitos e obrigações das partes) 

Compete ao primeiro outorgante:  

a) Beneficiar a infra-estrutura florestal existente, assumindo, para o efeito, a 

responsabilidade pelos custos decorrentes. 

b) Gerir e zelar pela limpeza e conservação da parcela de terreno. 

c) Responsabilizar-se por eventuais danos que decorram da realização de 

trabalhos que se mostre necessário realizar no local, ou de má gestão por 

incumprimento da alínea anterior. 

d) Dar conhecimento, ao segundo outorgante, de qualquer facto próprio ou de 

terceiro susceptível de provocar danos na parcela utilizada. 

e) Assegurar os recursos humanos, meios técnicos e de organização necessários 

ao total cumprimento do presente protocolo em termos de qualidade e 

segurança. 

f) Informar e solicitar a autorização do segundo outorgante para as alterações que 

se mostrem necessárias executar. 

CMLeiria/ Acta n.º 22, de 2006.09.28 
 
 



1352 (98) 

Compete ao segundo outorgante: 

a) Permitir, ao Município de Leiria e/ou a pessoas por ela autorizadas, o acesso à 

parcela de terreno referenciada na cláusula primeira bem como a utilização da 

infra-estrutura florestal existente ou que venham a instalar-se. 

b) Permitir a beneficiação da infra-estrutura florestal existente e a construção de 

outras que se mostrem necessárias ao desempenho das suas atribuições no 

âmbito da protecção civil. 

c) Acompanhar as actividades a executar pelo 1.º outorgante.  

d) Criar todas as condições ao seu alcance para garantir o cumprimento do 

presente protocolo em termos de qualidade e segurança. 

Cláusula terceira 

(Incumprimento) 

1 - O incumprimento do clausulado no presente protocolo dá origem à sua resolução, 

decorrendo a obrigação de indemnizar o outorgante de boa-fé. 

2 – A indemnização que for devida nos termos do número anterior será calculada nos termos 

da lei geral. 

3 – Em qualquer caso, haverá lugar à resolução imediata do presente protocolo, sem direito 

a indemnização, quando o segundo outorgante proceda à venda do terreno ou quando, a 

seu pedido, seja aprovado para o local uma edificação. 

4 -  Nas situações evidenciadas, o Município de Leiria reserva-se o direito de retirar as infra-

estruturas instaladas no local. 

Cláusula quarta 

(Revisão) 

1 - O protocolo em questão poderá ser objecto de revisão quando as partes assim o 

entenderem. 

2 - As alterações efectuadas, apenas serão válidas se as partes estiverem de comum acordo 

quanto às mesmas e após a sua formalização por escrito, em aditamento ao protocolo.    

Cláusula quinta 

(Casos omissos) 

Os casos omissos, decorrentes da execução do presente protocolo, serão decididos por 

acordo entre as partes.  

Cláusula sexta 

(Prazo de vigência) 

1 - Este protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura e terá a duração de 5 anos, 

podendo renovar-se por períodos sucessivos de um ano e nas mesmas condições, se as 

partes não  o  denunciarem. 

2 - Findo o prazo referido no número anterior, assiste ao primeiro outorgante o direito de 

retirar as infra-estruturas instaladas no local. 

 

O presente protocolo esta 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, ____/____/_____. 
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P/Município de Leiria 

________________________ 

O Segundo outorgante 

_________________________________” 

  A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto deliberou por unanimidade ao 

abrigo do disposto no artigo 67.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, aprovar a minuta de protocolo acima 

transcrita e conferir poderes à Senhora Presidente para assinar o mesmo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
Empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, até ao montante de 
€2.457.630,00. Alteração da minuta do contrato. 
DLB N.º 1273/06 | A solicitação do Tribunal de Contas, em sede de processo de Visto, 

transmitida pelo ofício com a referência DECOP/UATII/5795/06, datado de 2006-08-28, 

propõe-se a alteração, já acordada com o Banco BPI, do n.º 3 da cláusula 4.ª e do n.º 1 da 

cláusula 10.ª da minuta do contrato de financiamento, que passa a ter a seguinte redacção: 

CLÁUSULA 4ª 
(UTILIZAÇÃO) 

3.O crédito será utilizado até 15 de Novembro de 2006. 

CLÁUSULA 10ª 
(VENCIMENTO ANTECIPADO) 

1. O não cumprimento pelo MUTUÁRIO de qualquer das obrigações, pecuniárias ou de outra 

espécie, derivadas do presente contrato, ou de qualquer outra obrigação contraída, pelo 

MUTUÁRIO, junto do BANCO, de qualquer entidade do Grupo BPI ou junto de qualquer 

outra Instituição Financeira, confere ao BANCO o direito de exigir o imediato e automático 

vencimento deste contrato e, consequentemente, o direito de não proceder a quaisquer 

desembolsos adicionais e de exigir tudo quanto constitua o crédito do BANCO, passando 

todo o montante a vencer juros à taxa nominal prevista na cláusula sexta acrescida da 

sobretaxa fixada na antecedente Cláusula 7ª. 

A minuta do contrato de financiamento é a seguir integralmente transcrita: 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ENTRE O BANCO BPI E O MUNICÍPIO DE 
LEIRIA ATÉ AO MONTANTE DE €2.457.630,00 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E 
CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA EUROS) 
Entre: 
PRIMEIRO – Isabel Damasceno Campos Costa que outorga na qualidade de Presidente e em 

representação do MUNICÍPIO DE LEIRIA, pessoa colectiva número …………., com sede no 

Largo da República em Leiria, adiante designado por MUTUÁRIO. 

e 

SEGUNDO – Filipe Manuel Mensurado Macedo Cartaxo e Mário João Pereira Gama, que 

outorgam na qualidade de procuradores, em nome e representação do BANCO BPI, S.A. com 

sede na Rua Tenente Valadim, nº 284 – 4100 - 476 PORTO, matriculado sob o número 
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35619, na Conservatória do Registo Comercial do Porto, titular do Cartão de Identificação de 

Pessoa Colectiva número 501 214 534 adiante designado por BANCO, 
É celebrado o presente contrato de empréstimo que as partes se comprometem a cumprir 

pontual e integralmente: 

CLÁUSULA 1ª 
(MONTANTE) 

O BANCO concede ao MUTUÁRIO um empréstimo, sob a forma de abertura de crédito, até 

ao montante de € 2.457.630,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e 

trinta euros). 

CLÁUSULA 2ª 
(FINALIDADE) 

O empréstimo destina-se, exclusivamente, a financiar ….. 

(descrever) 
CLÁUSULA 3ª 

(CONDIÇÕES PRÉVIAS À PRODUÇÃO DE EFEITOS DO CONTRATO) 
1. O presente contrato só entrará em vigor na data em que o MUTUÁRIO apresentar ao 

BANCO os seguintes documentos: 

a) Certidão ou fotocópia autenticada da Acta da Assembleia Municipal a aprovar 

contratação da presente abertura de crédito, indicando, designadamente, o montante e a 

finalidade. 

b) Prova de obtenção do Visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea a) do nº 1 do 

artigo 46º da Lei 98/97 de 26 de Agosto, e demais legislação complementar. 

2. Todos os documentos emanados do MUTUÁRIO devem ser assinados e autenticados 

com o respectivo selo branco. 

CLÁUSULA 4ª 
(UTILIZAÇÃO) 

1. A utilização do empréstimo deverá ser precedida de solicitação escrita do MUTUÁRIO ao 

BANCO, com a antecedência mínima de três dias úteis. 

2. O pedido de utilização apresentado nos termos do número anterior, deverá indicar 

claramente (i) a aplicação a dar aos fundos (ii) a data prevista para a utilização; (iii) e o 

montante da utilização. 

3. O crédito será utilizado até (indicativamente 31 de Julho de 2006) ………. 

4. A utilização será efectuada através da conta nº ………….. de que o MUTUÁRIO é titular 

junto do BANCO. 
CLÁUSULA 5ª 

(CONTAGEM E VENCIMENTO DE JUROS) 
1. Sobre o montante em dívida no início de cada período de contagem de juros, vencer-se-

ão juros calculados dia a dia, tomando por base um ano de 360 dias. 

2. Durante o período de utilização, os juros serão contados dia a dia sobre o capital em dívida 

e pagos semestral e postecipadamente. 

3. Findo o período de utilização, os juros serão pagos semestral e postecipadamente, 

conjuntamente com as prestações de reembolso de capital. 
CLÁUSULA 6ª 
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(TAXA DE JURO) 
1. Sempre que no penúltimo dia de cada período de contagem de juros a Euribor a 6 meses 

se situe no intervalo compreendido entre 2,75% e 5%, o crédito vence juros à taxa nominal 

correspondente à Euribor a 6 meses, base 360, verificada no penúltimo dia útil antes da data 

de início de cada período de contagem de juros, deduzida de uma margem de 0,05 p.p. 

(pontos percentuais), o que, à data de 10 de Julho de 2006, corresponde a …………….%, 

sendo a T.A.E. (calculada nos termos do DL 220/94 de 23 de Agosto) de ……...%. 

2. Caso nas datas referidas em 1. da presente clausula a Euribor a 6 meses se venha a situar 

fora do intervalo referido, o crédito vencerá juros à taxa nominal correspondente à Euribor a 6 

meses deduzida de uma margem de 0,06 pontos percentuais e acrescida do valor absoluto, 

expresso em pontos percentuais, resultante da diferença entre o valor da Euribor a 6 meses 

verificada na data e o valor do limite mais próximo do intervalo referido em 1. da presente 

cláusula.   

CLÁUSULA 7ª 
(MORA) 

Sem prejuízo do disposto na clausula 10ª, em caso de mora, no reembolso do capital do 

empréstimo ou no pagamento de qualquer outra prestação pecuniária dele emergente, sobre 

o montante em mora e durante o tempo em que a mora se verificar, incidirá a taxa de juro 

nominal fixada na Cláusula 6ª deste contrato, acrescida, a título de cláusula penal, de quatro 

por cento ao ano ou da sobretaxa legal máxima que no momento estiver em vigor. 

CLÁUSULA 8ª 
(PRAZO E REEMBOLSO) 

1. O prazo de reembolso do empréstimo é de 14 anos, iniciando-se 12 meses a partir da data 

de desembolso. O prazo total do presente empréstimo é de 15 anos a contar da data de 

desembolso. 
2. O capital em dívida será pago em 28 prestações iguais, sucessivas e lineares de 

periodicidade semestral e montante unitário de 87.772,50€, vencendo-se a primeira 1ª em 

(indicativamente 31-01-08). 

3. A antecipação da amortização, total ou parcial, do presente empréstimo, só poderá ocorrer 

no final de cada período de contagem de juros, sendo necessário um aviso prévio do 

MUTUÁRIO, nesse sentido, com um mínimo de 30 dias relativamente a essa data e sendo 

sujeita à avaliação prévia das condições de mercado vigentes na data pretendida para a 

amortização ou liquidação.  

Em resultado dessa avaliação e caso as condições de mercado se tenham alterado de forma 

desfavorável desde a data de contratação da presente abertura de crédito, o BANCO poderá 

estabelecer o valor a pagar pelo MUTUÁRIO correspondente à liquidação da estrutura 

subjacente à taxa de juro conforme estabelecido na clausula 6ª. 

Para o efeito, o Banco deverá emitir documento explicitando a origem e valor dos custos 

inerentes à liquidação supre referida. 

4. O reembolso do empréstimo, o pagamento dos juros, bem como o de todas as outras 

verbas previstas neste contrato serão efectuadas através da conta identificada no n.º 4 da 

Clausula 4ª. 
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5. As quantias recebidas pelo BANCO ao abrigo do presente contrato serão imputadas, 

sucessivamente, no pagamento de despesas, impostos e encargos, indemnizações, juros e 

capital. 

CLÁUSULA 9ª 
(GARANTIA) 

1. Em garantia do cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas no presente contrato, 

designadamente para assegurar o reembolso do capital, o pagamento dos juros e demais 

encargos, o MUTUÁRIO consigna a favor do BANCO as receitas que lhe cabem, conforme o 

disposto no n.º 7 do Artigo 24º da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto. 

2. Para efeitos do número anterior, o MUTUÁRIO obriga-se a aprovar e fazer aprovar, bem 

como a obter, todas as deliberações, autorizações e consentimentos necessários à 

consignação de receitas referida no número anterior. 
3. O BANCO fica desde já autorizado a receber as verbas consignadas directamente do 

Estado, até ao limite das importâncias vencidas e não pagas. 

4. Em caso de incumprimento por parte do MUTUÁRIO de qualquer obrigação assumida com 

o BANCO, fica este autorizado a utilizar as importâncias assim utilizadas para satisfazer as 

responsabilidades em dívida. 

5. Se a excussão de tal garantia for insuficiente para pagamento de tudo quanto constitua o 

crédito do BANCO, as responsabilidades não ressarcidas serão satisfeitas pelas demais 

receitas municipais que, nos termos da legislação em vigor, possam ser consignadas à 

satisfação de responsabilidades do MUTUÁRIO. 

6. Para o efeito do disposto no número anterior, o MUTUÁRIO obriga-se a tomar todas as 

medidas, bem como a aprovar e fazer aprovar as deliberações, autorizações e 

consentimentos necessários para que as verbas consignadas sejam recebidas pelo BANCO, 

abstendo-se de praticar actos que prejudiquem ou dificultem esse recebimento. 
7. O MUTUÁRIO autoriza, desde já, o BANCO a receber directamente do Estado as verbas 

consignadas nos termos do número cinco anterior, até ao limite das quantias que lhe sejam 

devidas. 

CLÁUSULA 10ª 
(VENCIMENTO ANTECIPADO) 

1. O não cumprimento pelo MUTUÁRIO de qualquer das obrigações, pecuniárias ou de outra 

espécie, derivadas do presente contrato, ou de qualquer outra obrigação contraída, pelo 

MUTUÁRIO, junto do BANCO, de qualquer entidade do Grupo BPI ou junto de qualquer outra 

Instituição Financeira, confere ao BANCO o direito de exigir o imediato e automático 

vencimento deste contrato e, consequentemente, o direito de não proceder a quaisquer 

desembolsos adicionais e de exigir tudo quanto constitua o crédito do BANCO, passando todo 

o montante a vencer juros à taxa nominal prevista na cláusula sexta acrescida da sobretaxa 

fixada na antecedente Cláusula 7ª. 
2.  Igual direito assiste ao BANCO  se o crédito for utilizado para fim diferente daquele para 

que foi concedido ou se se revelarem incorrectos os elementos, informações e documentos 

entregues pelo MUTUÁRIO ao abrigo do presente contrato, ou ainda, se os mesmos 

revelarem considerável diminuição das garantias.  
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3. O montante final exigível pelo BANCO no caso de vencimento antecipado, inclui, para além 

do capital, juros e outras despesas, o eventual valor de mercado da estrutura subjacente à 

taxa de juro, conforme estabelecido na cláusula 6ª. 

CLÁUSULA 11ª 
(DISPOSIÇÕES DIVERSAS) 

1. São da conta do MUTUÁRIO todas as despesas e encargos decorrentes da celebração e 

execução deste contrato, bem como as despesas judiciais e extra-judiciais, incluindo 

honorários de advogado e solicitador, que o BANCO faça para garantia e cobrança do seu 

crédito. 

2. O MUTUÁRIO autoriza, desde já, o BANCO a ceder, total ou parcialmente, a sua posição 

contratual a outra(s) instituição(ões) de crédito de primeira ordem, sem prejuízo das 

correspondentes notificações ao MUTUÁRIO com uma antecedência mínima de 30 dias em 

relação à data de início de um período de contagem de juros e desde que da cessão não 

resultem condições mais gravosas para este. 
3. O MUTUÁRIO declara e obriga-se para com o BANCO a tratar os créditos emergentes das 

obrigações assumidas no presente contrato em paridade com o conferido às demais 

obrigações e compromissos assumidos pelo MUTUÁRIO, nomeadamente no que diz respeito 

à prestação de quaisquer garantias, reais ou obrigacionais. 

CLÁUSULA 12ª 
(FORO) 

Para todas as questões emergentes do presente contrato é estipulado o foro da Comarca de 

………….. 

 

Feito em 3 exemplares devidamente rubricados e assinados, destinados a cada uma das 

partes. 

………………………. 

O Banco BPI     O Município de Leiria 
A Câmara, depois de analisar a minuta do contrato acima transcrito, deliberou por 

unanimidade aprová-la, autorizar a celebração do contrato e conferir poderes à Sr.ª 

Presidente para a sua outorga. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto quatro 
M|i|mo – Museu da Imagem em Movimento 
DLB N.º 1274/06 | O Município pretende lançar o concurso da empreitada de construção do 

M|i|mo – Museu da Imagem em Movimento ainda no decorrer do presente ano, a fim de 

poder elaborar uma candidatura ao POC – Programa Operacional da Cultura para co-

financiamento do investimento a realizar. 

Nas Opções do Plano para 2006/2009 há dotação exclusivamente para o ano de 

2006 para as obras de adaptação do Mercado Santana, espaço para onde foi transferido 

provisoriamente o Museu. 
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A possibilidade de lançar este concurso de empreitada depende da existência de 

inscrição e dotação no PPI – Plano Plurianual de Investimentos, que, por ter carácter 

plurianual, deverá inscrever as dotações para os anos em que se desenvolve a acção, ou, 

não existindo tal inscrição, mediante prévia autorização da Assembleia Municipal, conforme 

dispõe o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

Analisado o assunto e considerando o relevante interesse municipal na candidatura 

ao POC para co-financiamento da construção do M|i|mo – Museu da Imagem em 

Movimento, a Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 1, conjugado com o 

n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, solicitar à Assembleia 

Municipal, autorização para abertura de concurso público para a empreitada de construção 

do M|i|mo, por dar lugar a encargos orçamentais em ano que não é o da sua realização. 

Mais deliberou solicitar essa autorização na sessão ordinária de 29 de Setembro de 

2006, para salvaguarda do interesse municipal em sede de candidatura ao POC. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
Processo de licenciamento de estabelecimento comercial n. º 1/06 – Direcção Regional 
da Economia do Centro (Media Saturn – SGPS, Unipessoal, Lda.) Rectificação da 
deliberação. 
DLB N.º 1275/06 | A deliberação da acta n.º 20, de 14 de Setembro contém um lapsus 

calami que importa rectificar. 
Sendo assim, a Câmara delibera por unanimidade: 

Onde se lê: “A Câmara, depois de analisar o assunto……deliberou por unanimidade aprovar 

a localização para a instalação do estabelecimento comercial…” 

Deverá ler-se: A Câmara, depois de analisar o assunto, …… deliberou por unanimidade 

emitir parecer favorável para a localização do estabelecimento comercial... 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
Minuta do protocolo de cedência do convento de Santo Agostinho em Leiria e 
respectivo logradouro 
DLB N.º 1276/06 | Presente a minuta do protocolo entre o Instituto Português do Património 

Arquitectónico e o Município de Leiria, cujo teor se transcreve: 

 “MINUTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO CONVENTO DE SANTO AGOSTINHO 
EM LEIRIA 
Considerando que: 
1 – Nos termos do n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 120/97, de 16 de Maio, são 

atribuições do Instituto Português do Património Arquitectónico, (IPPAR) a salvaguarda e a 

valorização de bens que, pelo seu interesse histórico, artístico, paisagístico, científico, social 

e técnico, integram o património cultural arquitectónico do País; 

2 – No desenvolvimento daquelas atribuições, conforme prevê a alínea h) do n.º 2 do artigo 

2º do mesmo diploma legal compete ao Instituto a gestão do património imóvel que lhe está 
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afecto, a que acresce, nos termos do disposto no artigo 8º e, na alínea i) do artigo 11º, 

ambos do citado Decreto-Lei n.º 120/97, de 16 de Maio, a competência para celebrar 

protocolos, acordos e contratos-programa com outras entidades, nomeadamente os 

municípios, no âmbito da salvaguarda e valorização do património; 

3 - Compete à Câmara Municipal de Leiria (CML), nos termos da alínea c) do nº2 do artigo 

20º da Lei n. º 159/99, de 14 de Setembro e, do dispositivo da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, mais 

concretamente nos seus artigos 64º n.º4, alínea b), e 67º, participar, mediante a celebração 

de protocolos com entidades públicas, particulares ou cooperativas, na conservação, e 

recuperação do património e das áreas classificadas; 

4 – O Convento de Santo Agostinho, sito em Leiria na Rua Tenente Valadim e Largo da 

Infantaria, importante testemunho do património arquitectónico nacional, se encontra 

classificado como imóvel de Interesse Público por Decreto N.º 28/82, de 26 de Fevereiro, e é 

um imóvel afecto ao IPPAR, com excepção da Igreja; 

5 – A Câmara Municipal de Leiria, desde 1992, no âmbito de Protocolo celebrado com o 

IPPAR, assegura a gestão do imóvel, detendo o seu uso e fruição; 

6 – A Câmara Municipal de Leiria pretende instalar no imóvel afecto ao IPPAR: um Museu 

de Arqueologia, os Serviços de Arqueologia e Património da Câmara Municipal bem como a 

Reserva de Arqueologia do IPA. 

Nestes termos, é celebrado entre: 
O Instituto Português do Património Arquitectónico, adiante designado por IPPAR, com 

sede no Palácio Nacional da Ajuda em Lisboa, com NIPC n.º 501492275 neste acto 

representado pelo seu Presidente, Dr. Elísio Summavielle; 

A Câmara Municipal de Leiria, adiante designada por CML, com sede no Largo da 

Republica n.º 1, em Leiria, com NIPC n.º 505181266, neste acto representada pela sua 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno. 

O presente Protocolo de Cedência, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1ª 
1 – Pelo presente protocolo o IPPAR cede, à CML, o uso e fruição do Convento de Santo 

Agostinho e respectivo logradouro, sito na Rua Tenente Valadim e Largo da Infantaria, em 

Leiria, com excepção da Igreja, que não lhe está afecta. 

2 – O prazo da cedência é de trinta anos, contados da data da celebração deste protocolo, 

renovável por períodos de dez anos, se não for denunciado por qualquer das partes com a 

antecedência mínima de um ano, sobre o terminus do prazo ou das suas eventuais 

renovações e, com fundamento no incumprimento das disposições do presente protocolo. 

CLÁUSULA 2ª 
1 – No imóvel objecto de cedência a CML irá proceder à instalação de um Museu de 

Arqueologia, dos Serviços de Arqueologia e Património da Câmara Municipal, bem como, da 

Reserva de Arqueologia do IPA. 

2 – Para tanto a CML procederá, a suas expensas, à elaboração do projecto e execução das 

respectivas obras de adaptação do imóvel, a submeter a parecer, vinculativo, dos órgãos da 

Administração Central competentes em razão da matéria. 
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3 – Serão também da responsabilidade da CML todas as obras de conservação ou 

beneficiação que o imóvel vier a necessitar durante a vigência do presente protocolo, 

incluindo as suas eventuais renovações, em cumprimento do disposto na Lei de Bases do 

Património Cultural. 

4 – As receitas das entradas, da cedência de espaços e outras, bem como os encargos com 

a gestão corrente do monumento são da responsabilidade da CML. 

5 - Outros serviços ou valências a  instalar no monumento,  têm que ser objecto de 

aprovação prévia pelos órgãos da Administração Central competentes em razão da matéria. 

6 – Os prazos para a elaboração do projecto e para a execução das obras de adaptação do 

imóvel ora cedido, são de, respectivamente dois e cinco anos, contados da data da 

celebração deste protocolo. 

CLÁUSULA 3ª 
1 - São da responsabilidade da CML a definição dos conteúdos e a gestão do museu ou 

outros serviços a instalar no monumento objecto de cedência, observadas as condicionantes 

impostas pelo n.º 5 da cláusula 2ª que antecede. 

2 – É ainda da responsabilidade da CML a libertação de espaços do imóvel eventualmente 

ocupados por outras entidades, necessários à instalação das valências que a CML se 

encontra autorizada a criar no monumento. 
CLÁUSULA 4ª 

1 - O imóvel ora cedido à CML, pelo presente protocolo, reverterá para o órgão da 

Administração Central competente em razão da matéria, caso a CML desvirtue o fim para o 

qual o mesmo é cedido, no estado em que se encontrar e, com todas as benfeitorias que 

entretanto tiverem sido executadas pela CML, sem direito a qualquer indemnização. 

2 – O mesmo direito de reversão pode ser accionado pelo órgão da Administração Central 

competente, caso a CML não cumpra os prazos referentes à elaboração do projecto e 

execução das obras no monumento. 

3 – Sempre que por imperativo de interesse público, devidamente fundamentado, não 

possam ser cumpridos os prazos referidos no número anterior, estes deverão ser objecto de 

prorrogação. 

CLÁUSULA 5ª 
Eventuais questões emergentes do presente protocolo serão resolvidas de comum acordo 

entre ambos os outorgantes. 

CLÁUSULA 6ª 
É revogado o Protocolo celebrado entre o IPPAR e a CML celebrado a 4 de Fevereiro de 

1992. 

CLÁUSULA 7ª 
O IPPAR e a CML não assumem quaisquer outros direitos ou deveres com base neste 

protocolo, para além dos que nele são expressamente atribuídos. 

Leiria, 9 de  Outubro  de 2006 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO  
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
 
________________________ ________________________ 
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(Dr. Elísio Summavielle) (Dr.ª Isabel Damasceno)” 

 

  Analisada a minuta do protocolo acima transcrita a Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o protocolo e conferir poderes à Sr.ª Presidente da Câmara para 

proceder à sua assinatura. 
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 doze horas e quarenta minutos, mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
O Director do Departamento Administrativo e Financeiro _________________________ 
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