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Acta n.º 19/2006 
 

 

Aos trinta e um dias do mês de Agosto 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, por motivo de férias, o Senhor Vereador Dr. Raul Miguel de Castro. 

Esteve presente, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o Eng.º 

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

processos de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1411/00 - IMATLÂNTICO - Empreendimentos 

Imobiliários e Turísticos, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 323/02 - LIZ AZUL - Gabinete de Estudos e 

Projectos Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 599/04 - Vitória da Conceição Neto 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1361/05 - Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 22/06 - IJR - Sociedade de Investimentos 

Imobiliários, Lda. 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 485/06 - HOUSE REDE - Imobiliária, S.A. 
1.2. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.2.1. Processo de loteamento n.º 31/94 - Manuel Henriques Pereira e outros 

1.2.2. Processo de loteamento n.º 6/00 - JOFIMOL - Investimentos Imobiliários, S.A. 

1.2.3. Processo de loteamento n.º 3/02 - Fernando Marta Lopes 
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1.2.4. Processo de loteamento n.º 6/05 - António José Cantante da Costa Pires e outro 

1.3. Análise do processo de pedido de informação prévia de loteamento n. º 1/06 -

ECOTUR - Empreendimentos Turísticos, S.A. 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 175/2002: Construção do Pavilhão Polidesportivo das Colmeias. 

Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais. 
2.2. Processo n. º T – 112/2004: Requalificação do Cine -Teatro de Leiria. Aprovação de 

minuta de contrato de trabalhos a mais.  

Ponto três 
3.1. Apreciação de reclamação apresentada por Jorge Vila Verde Carneiro sobre 

lomba/passadeira em frente ao Quartel da Cruz d’Areia 

3.2. Pagamentos 

3.3. XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

3.4. Doação de um aspirador pela Associação de Pais e Encarregados de Educação dos 

Alunos do Agrupamento de Escolas de Amor 

3.5. Extinção de direito de superfície e transmissão gratuita de imóveis. Rectificação da 

deliberação n.º 911/06, de 29 de Junho 

3.6. Aquisição de uma parcela de terreno par a implantação da estação elevatória de 

esgotos, em Arneiro do Cão, rede de saneamento da freguesia de Maceira - 3ª, 5ª e 6ª fases 

(SMAS) 

3.7. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro  
Delegação das competências previstas nos artigos 15.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de Junho 

Ponto cinco 
Proposta de Regulamento de atribuição de comparticipações financeiras pelo Município de 

Leiria para obras em imóveis localizados na zona do Centro Histórico de Leiria, denominado 

“Programa PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico” 

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

A/01, de 10 de Março: Artur Jorge Rodrigues Luís e João Pedro Rodrigues Luís 

6.2. Licença especial de ruído (Entfe.4861/06) 

6.3. Licença especial de ruído (Ent.20327/06) 

6.4. Licença especial de ruído (Ent.19001/06) 

6.5. Licença especial de ruído (Ent.20885/06) 

6.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20328/06) 

6.7. Alargamento de horário de funcionamento (Ent.20780/06) 

6.8. Alargamento de horário de funcionamento (Ent.19802/06) 

Ponto sete  
Transportes Escolares. Circuitos Especiais 2006/2007 
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Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
8.1.1. Apresentação do projecto SABIA. Projecto de animação da leitura para adultos 

institucionalizados 
8.1.2. Apoio ao Festival de Teatro "O Acaso" 

8.1.3. Classificação da designada "Casa dos Pintores", sita no n.º 5 da Rua Acácio de Paiva, 

em Leiria 

8.1.4. Jornadas Europeias do Património - 2006 - "O Património somos nós" 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
8.2.1. Apoio para a Realização da "Corrida do Dia Olímpico" - Associação Distrital de 

Atletismo de Leiria 

8.2.2. Apoio para a Realização do Rally Centro de Portugal "Super Especial" - Clube 

Automóvel  da Marinha Grande 

8.2.3. Apoio à Associação de Andebol de Leiria para a Utilização do Auditório do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa 

8.2.4. Programa de Modernização de Clubes 2006 
Ponto nove 
9.1. Alteração do objecto do Protocolo de Delegação de Competências da Junta de 

Freguesia de Parceiros (Ent 4868/2006) 

9.2. XIV Festival Regional de Gastronomia de Leiria. Alterações ao Trânsito. Ratificação do 

despacho da Senhora Presidente (INT-2006/8890) 

9.3. Composição do Conselho Municipal de Trânsito 

9.4. Aquisição de terreno para dois reservatórios de água  

9.5. Cedência de terreno para construção de dois reservatórios de água. Protocolos 
9.6. Trânsito na zona central da Cidade de Leiria 

Ponto dez 
10.1. Apoio ao Núcleo Ornitológico Telheirense para a realização da 8.ª Expoaves 

10.2. Acção Social. Atribuições de apoios financeiros 

10.3. Comissão de acompanhamento ambiental da fábrica Maceira-Liz 

Ponto onze 
Parque de estacionamento subterrâneo, sito no Largo Dr. Serafim Lopes Pereira, na cidade 

de Leiria. 
 

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

Ponto um 
Mudança do Mercado Municipal do Levante de Leiria.  

Ponto dois 
Cedência Gratuita de Autocarro. Grupo Desportivo de Monte Real 
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Ponto três  
Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Decisão final. 

Requerente – “Mondial Assistance – Portugal” 

Ponto quatro 
Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria.  

Requerente – Francisco Alves Couceiro 

Ponto cinco 
Comissão de Vistorias a Recintos Improvisados e Itinerantes de Espectáculos e Divertimentos 

Público (Int.9123/06)  

Ponto seis 
A1 – Sublanço Leiria / Pombal. Estudo prévio de construção do Nó entre a A1 e o IC 2 (EN 1) 

Ponto sete  
Contrato-programa para os investimentos de beneficiação na Pavilhão Municipal de 

Colmeias 

Ponto oito 
Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Municipal de 

Colmeias 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Vereadora D. Célia Arneiro 
 

Relativamente à relva do Estádio Municipal de Leiria, a Senhora Vereadora D. Célia 
Arneiro questionou sobre o seu estado actual, designadamente se iria ser substituída e/ou 

se os problemas de que padecia já estariam resolvidos. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que a relva do Estádio 

Municipal teve os mesmos problemas que, de uma maneira geral, no final da época, todas 

as relvas têm nos outros estádios a nível nacional. Disse que foram consultadas várias 

empresas no âmbito de um concurso para apresentação de propostas para a manutenção 

do relvado para a próxima época. Essa manutenção poderá, disse ainda, envolver apenas a 

recuperação ou eventual substituição total ou parcial do relvado. «As propostas foram 

entregues até ontem, e estão neste momento a ser analisadas. Prevê-se uma recuperação 

ou até uma eventual substituição, como tem acontecido noutros estádios o que irá conseguir 

fazer-se no espaço entre dois jogos» foram as suas palavras. Informou também que o actual 

contrato de manutenção e de requalificação do relvado entretanto acabou, pelo que teria de 

se ver qual seria a melhor solução para a próxima época, com a finalidade de ter um relvado 

com as melhores condições possíveis. Concluiu informando que, na próxima reunião de 

Câmara, já se conhecerão os resultados do concurso.  
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A Senhora Vereadora D. Célia Arneiro continuou a sua intervenção questionando 

sobre o viaduto que foi construído sobre a estrada que liga a Bajouca e Monte Redondo. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que foi detectado, de 

facto, que o viaduto numa passagem inferior à nova auto-estrada A17, que não está a ser 

construído com uma perspectiva de futuro ou sequer dos nossos dias. Por esse motivo, a 

Câmara reuniu-se, de imediato, com as Juntas de Freguesia da Bajouca e de Monte 

Redondo, e de seguida reuniu-se com os responsáveis da auto-estrada A17, (a própria 

construtora, e elementos do consórcio) tendo manifestado a sua estranheza e a não 

aceitação da solução que está a ser implementada. 

Afirmou que a posição da Câmara tem a ver com a constatação de que a plataforma 

da estrada, embora não seja em todo o traçado desta mas na sua parte mais significativa, já 

tem largura superior à do viaduto sob a auto-estrada, que é de 5 metros. Disse ainda que 

fizeram a passagem inferior com elementos pré-fabricados, estando para eles o problema 

resolvido. Contudo, tal solução foi, de imediato, contestada e ainda assim, a Senhora 

Presidente da Câmara e ele, Vereador, reuniram-se com o Presidente do Conselho de 

Administração da EP - Estradas de Portugal, EPE, aguardando-se que este organismo dê 

uma resposta nos próximos dias. O Vereador demonstrou estar convicto de que não poderá 

haver uma solução que não seja a substituição daquela passagem por outra de largura 

superior, e mais adequada para o local. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins inquiriu sobre a vistoria que houve ao 

edifício da Quinta da Cerca, nas Cortes, perguntou se poderia ter acesso ao relatório da 

vistoria e se era verdade, como se constou, que terão sido detectados problemas graves 

quanto à segurança do edifício.  

A Senhora Presidente esclareceu que o edifício pertence à Junta de Freguesia e 

não à Câmara, motivo pelo qual a intervenção compete ao seu proprietário. Referiu também 

que a Junta de Freguesia tem uma candidatura para a recuperação do edifício que aguarda 

aprovação, mais concretamente, despacho final do Secretário de Estado, sabendo a Câmara 

que existe informação positiva por parte da Direcção-Geral das Autarquias Locais.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho referiu ainda que, na sequência 

dessa vistoria, foi visitar o edifício, tendo constatado que, aparentemente, a sua estrutura 

principal não teria problemas, assim como a estrutura da cobertura, nos seus elementos 

principais. Todavia existiam elementos secundários que necessitavam de recuperação. A 

verdade é que, segundo disse, era difícil, com uma simples observação visual, retirar mais 

conclusões.  

A Junta de Freguesia afiançou que, ainda que a candidatura não fosse aprovada, 

faria algumas intervenções de beneficiação da cobertura. 
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A Senhora Presidente reforçou a intervenção do Senhor Vereador dizendo que, 

independentemente da candidatura - que tudo indicava estar bem encaminhada – e através 

da qual a Junta de Freguesia espera fazer uma intervenção mais profunda no edifício, era 

intenção daquela fazer já uma intervenção mais urgente.  

 
O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins continuou a sua intervenção dizendo que na 

própria manhã dos dias das reuniões, é frequente como aconteceu também "hoje", dia 31 de 

Agosto, procederem à entrega de vários documentos. Já em reuniões anteriores tinha sido 

solicitado atenção para estas "urgências" e pedido colaboração para que não se repetissem, 

a não ser excepcionalmente. 

Nestas condições não é possível fazer qualquer análise e preparação para a sua 

discussão e consequente votação. 

 A título de exemplo, ao ler a acta nº 16, verificou que o ponto " 3.4. Antecipação de 

receitas pela concessão de energia eléctrica de baixa tensão", não tinha sido explicado, nem 

discutido da forma como se encontrava registado na acta, quando foi confrontar com a 

minuta da acta distribuída não se encontrava explicito, nem tinha qualquer documento 

relativo a esse ponto. 

A Senhora Presidente afirmou que quando os Senhores Vereadores considerarem que não 

tiveram tempo, retira-se o assunto. Relativamente à dúvida que foi levantada sobre a 

antecipação de receitas era como estava explicado na acta. Mas, este assunto ainda virá a 

reunião de Câmara 
 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1087/06 | Presente a acta da reunião de 17 de Agosto, cuja leitura foi dispensada 

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

a sua redacção final. 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1411/00 - IMATLÂNTICO - Empreendimentos 
Imobiliários e Turísticos, Lda. 
DLB N.º 1088/06 | De IMATLÂNTICO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

TURÍSTICOS, LDA, com sede na Rua S. Francisco, n.º 7, 2.º, apartado 2976, freguesia de 

Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração do edifício destinado a armazém 

situado na Estrada Nacional 113 - Caetanos, freguesia de Pousos, nomeadamente no que 

se refere ao fraccionamento em vários espaços independentes com a instalação de 

estabelecimento de bebidas com pista de dança. 

Conforme informação prestada pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 

2006/08/24, constante do respectivo processo (folha 420), a pretensão mereceu parecer 

desfavorável do Governo Civil não tendo a EP – Estradas de Portugal emitido parecer 
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favorável, condicionando o mesmo à necessidade de efectuar a reformulação do acesso à 

Estrada Nacional 113. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo 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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/24, e face ao disposto no Decreto-

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

Junho, deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo para, no prazo de 30 dias, dizer o que se 

lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas e informar o grupo de cidadãos autores da exposição anexa ao 

processo do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 323/02 - LIZ AZUL - Gabinete de Estudos e 
Projectos Lda. 
DLB N.º 1089/06 | De LIZ AZUL - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA, com 

sede na Rua do Alambique, lote 1, rés-do-chão esquerdo, na localidade de Arrabalde da 

Ponte, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de renovação de licença caducada para 

continuação dos trabalhos de construção do edifício habitacional em Pedraçoso, freguesia 

de Monte Real.  

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1, em 2006/08/22, constante do respectivo 

processo (folha 553), e face ao disposto no artigo 72.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 autorizar o deferimento do pedido de licença referente à operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

regulamentares aplicáveis; 

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

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei acima referido; 

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

1 do artigo 78.º do referido diploma legal; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara 

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

RMOUCL; 

 

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

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, de 
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acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

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

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

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

artigo 46.º do RMOUCL. 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

ao edifício; 

10.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

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

danificadas durante a obra, à execução de passeio e rede de drenagem de águas pluviais e 

à pavimentação da zona de alargamento de via e estacionamento, de acordo com os 

projectos apresentados e indicações a fornecer pelo Departamento de Obras Municipais; 

10.2. cumprir em obra com o indicado no parecer do DOM, cuja cópia deverá ser 

remetida à requerente (folha 439); 

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

elementos: 

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

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

leiria.pt.; 

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

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

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

operação urbanística; 

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

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

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

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

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

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

11.6.  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. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 548). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 599/04 - Vitória da Conceição Neto 

 

DLB N.º1090/06 | De VITÓRIA DA CONCEIÇÃO NETO, residente na Estrada Nacional 242, 

na localidade de Ponte das Mestras, freguesia de Barosa, referente ao aditamento 

apresentado em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que estiveram 

na origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para realização de obras 

de alteração e legalização do edifício situado no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em, 2006/08/24, constante do respectivo 

processo (folha 93), deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da 

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

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

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

reunião de 2005/06/27, transmitidos através do ofício n.º 6981, datado de 2005/06/30, 

nomeadamente no que se refere: 

1.º a obras executadas e não licenciadas em Zona de Reserva Ecológica, Zona 

Ameaçada pelas Cheias e Perímetro de Rega, não tendo o requerente apresentado outros 

elementos esclarecedores quanto a licenciamentos antecedentes; 

2.º a área da propriedade registada na certidão da Conservatória não corresponde 

à delimitada em planta, sendo indicado que a mesma abrange parte da Rua do Rio Lena, 

não sendo o mesmo devidamente esclarecido; 

3.º incumprimento da pretensão quanto à totalidade das disposições previstas no 

Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1361/05 - Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
DLB N.º 1091/06 | De CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., com sede na Avenida João 

XXI, n.º 63 - Lisboa, referente ao pedido de licenciamento para construção de duas rampas 

de acesso ao edifício situado na Praça Goa, Damão e Diu, freguesia de Leiria. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/22, constante do respectivo 

processo (folhas 57 e 58), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

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

os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira 

e D. Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o projecto de arquitectura e 

autorizar o licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

regulamentares aplicáveis; 

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

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei acima referido; 

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

1 do artigo 78.º do referido diploma legal; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara 

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

RMOUCL; 

 

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

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, de 
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acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

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

7.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

8.º cumprir com o indicado no parecer do Departamento de Obras Municipais, 

cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 38), no que se refere às infra-estruturas 

existentes; 

9.º colocar guarda de protecção na zona de patamar a construir (início da rampa) 

com características semelhantes ao corrimão a instalar na fachada do edifício, a fim de 

garantir a segurança de utilização, devendo apresentar alçados rectificados em relação ao 

mesmo; 

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

elementos: 

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

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

leiria.pt.; 

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

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

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

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

operação urbanística; 

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

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

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

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

10.6. título de registo na actividade (original e fotocópia), conforme disposto nos 

artigos 6.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

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

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

do respectivo pagamento; 

10.8. plano de Segurança e Saúde; 

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

11.1. alçados rectificados de acordo com o referido no ponto 9. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo Instituto 

Português do Património Arquitectónico (folhas 55 e 56). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 22/06 - IJR - Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, Lda. 

 

DLB N.º 1092/06 | De IJR - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, com 

sede na Avenida Marquês de Pombal, Edifício Colipo, n.º 458, 7.º A, freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um pavilhão destinado a 

estabelecimento comercial de máquinas industriais em Atalho, freguesia de Souto da 

Carpalhosa, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço 
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Florestal, com uma pequena área a Sul condicionada por Reserva Ecológica Nacional, 

sendo que a implantação da edificação não interfere com a mancha da REN. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o projecto de arranjos 

exteriores e a caracterização do investimento descrito na folha 51 do respectivo processo e 

concordando com a informação prestada pela Divisão de Obras Particulares – Zona 2 em 

2006/08/16 (folha 89), 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, o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de interesse municipal, conforme disposto no n.º 

2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, nos 

termos 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, condicionado à apresentação, no prazo de seis 

meses, dos seguintes elementos: 

2.1. projectos da especialidades, incluindo projecto de segurança contra incêndios, 

face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujo o 

conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 59); 

2.2. licença do Domínio Hídrico para o sistema depurador. 

 Mais deliberou informar a requerente de que: 

a) com esta operação urbanística fica esgotada a capacidade edificativa do prédio; 

b) caso pretenda a execução de muros de vedação deverá apresentar elementos 

com vista ao seu licenciamento; 

c) a autorização de utilização do edifício ficará condicionada à execução dos 

arranjos exteriores previstos no projecto; 

Deliberou ainda transmitir o conteúdo do parecer emitido pelo Ministério da Defesa 

Nacional – Força Aérea (folha 87). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 485/06 - HOUSE REDE - Imobiliária, S.A. 
DLB N.º 1093/06 | De HOUSE REDE - IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na Estrada da 

Estação, n.ºs 9/11 – 3.º, na localidade de Estação, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para reconstrução de dois edifícios situados no quarteirão formado 

pela Rua José Estêvão, Rua dos Poços e Travessa da Fonte Freire, freguesia de Leiria, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Núcleo Histórico da 

Cidade. 

 Para o local foi anteriormente apresentado o processo de obras n.º 1262/03 

(abrangendo um dos edifícios), tendo o mesmo sido aprovado por deliberação de Câmara de 

2004/03/29, sendo que a proposta agora apresentada abrange igualmente um edifício 

confinante do lado sul, propondo-se a reconversão dos mesmos num único edifício 

habitacional. 

O presente pedido mereceu parecer favorável da Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana. 
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Nos termos previstos no artigo 38.º do Regulamento do Plano Director Municipal, o 

edifício actualmente existente no local (lado norte) foi objecto de vistoria (Auto n.º 43/2004), 

tendo sido concluído o estado de ruína da estrutura e respectivas fachadas, devendo, de 

acordo com o indicado no referido auto, o edifício existente ser demolido. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/23, constante do respectivo 

processo (folhas 119 e 120), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º garantir a ventilação das instalações sanitárias interiores, de acordo com o 

previsto no artigo 87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2.º prever condutas de evacuação de fumos independentes relativamente ao 

esquentador e fogão, de acordo com o estabelecido nos artigos 108.º e seguintes do RGEU; 

3.º prever o aumento do vão de iluminação da sala do fogo T0 (com área de 

48,60 m2) no 1º andar; 

4.º cumprir com o previsto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro 

(segurança contra incêndios) relativamente a: 

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

no exterior do edifício; 

4.2. n.º 2 do artigo 28.º - parede guarda fogo na cobertura junto aos edifícios 

confinantes, dado que o mesmo não é indicado nos alçados; 

4.3. artigo 35.º - ventilação dos caminhos de evacuação (caixa de escadas e áreas 

comuns de circulação interna), devendo apresentar plantas, alçados e cortes 

esclarecedores; 

4.4. artigo 13.º - a distância a percorrer entre a porta de saída da habitação do 

fogo com a área de 90,60 m2 no 3.º andar e o quarto não poderá ser superior a 8,00 m; 

5.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, 

relativamente à segurança contra incêndios no espaço de estacionamento na cave, devendo 

apresentar esclarecimentos quanto ao mesmo, nomeadamente no que se refere a: 

5.1. cap.º III - elementos de construção; 

5.2. cap.º IV, artigos 16.º a 20.º - 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; 

5.3. cap.º V - iluminação eléctrica; 

5.4. cap.ºs VII e VIII - controlo da poluição de ar e fumo nos pisos; 

5.5. cap.º IX , n.º 1 do artigo 33.º - extintores e caixas de areia; 

5.6. cap.º XII - drenagem de águas residuais; 

6.º prever compartimento destinado a sala de condomínio, nos termos do previsto 

no artigo 78.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

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

propriedades confinantes; 
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8.º apresentar, no prazo de seis meses, as rectificações acima indicadas e os 

projectos de especialidades; 

9.º os trabalhos de escavação deverão ser devidamente acompanhados por 

arqueólogo, devendo os mesmos ser da responsabilidade do proprietário, salvaguardando-

se as competências do Instituto Português de Arqueologia. (Condição a constar no alvará de 

licença); 

10.º assegurar a estabilidade das edificações confinantes e arruamentos 

envolventes durante a execução da obra, salvaguardando a segurança de pessoas e bens e 

assegurando a circulação e manutenção das infra-estruturas existentes nas vias e 

arruamentos envolventes nas devidas condições de segurança e funcionamento, 

respectivamente (condição a constar no alvará de licença); 

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

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

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

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

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

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

12.º previamente à emissão da autorização de utilização, repor as infra-estruturas 

que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra nos arruamentos envolventes 

junto ao exterior do edifício e apresentar relatório arqueológico devidamente aprovado pelo 

Instituto Português de Arqueologia. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pela Divisão de 

Habitação e Reabilitação Urbana (folha 104). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.2.1. Processo de loteamento n.º 31/94 - Manuel Henriques Pereira e outros 
DLB N.º 1094/06 | De MANUEL HENRIQUES PEREIRA E OUTROS, acompanhado de um 

requerimento de José Gil Carreira Pedro, residente na Rua da Eira Velha, n.º 67, no lugar de 

Vidigal de Cima, freguesia de Pousos, e de Rui de Jesus Ferreirinho, residente na Rua 

Nossa Senhora da Gaiola n.º 11, freguesia de Cortes, a solicitar que a proposta de alteração 

de estremas entre a parcela remanescente e o lote 20 cedido ao Município de Leiria para 

equipamento seja considerada sem efeito, atendendo à dificuldade de rectificação de áreas 

na Conservatória do Registo Predial, referente ao loteamento situado em Barro, freguesia de 

Pousos. 

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

pela Divisão de Loteamentos de 14/08/2006, constante do respectivo processo (folha 496), 

deliberou por unanimidade deferir a pretensão requerida e revogar a deliberação tomada 

pela Câmara Municipal em sua reunião de 17/11/2005, nos termos do previsto nos artigos 

142.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de loteamento n.º 6/00 - JOFIMOL - Investimentos Imobiliários, S.A. 
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DLB N.º 1095/06 | De JOFIMOL – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE LEIRIA, S.A., 

acompanhado de um requerimento de Nuno Miguel Alves Martins, residente na Quinta do 

Alçada, lote 11, 5.º Esq, freguesia de Marrazes, a solicitar um esclarecimento ao 

regulamento do loteamento, quanto aos materiais a utilizar na construção do lote 5, 

nomeadamente a não utilização de telha lusa e os acabamentos indicados na folha 96 do 

respectivo regulamento, constante do processo de loteamento situado em Ramadiça, 

freguesia de Parceiros. 

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

pela Divisão de Loteamentos de 14/08/2006, constante do respectivo processo (folha 419), 

deliberou por unanimidade deferir a pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.3. Processo de loteamento n.º 3/02 - Fernando Marta Lopes 
DLB N.º 1096/06 | De FERNANDO MARTA LOPES, residente na Rua do Covão n.º 396, 

Casal do Pilha, freguesia de Milagres, na qualidade de promotor do loteamento situado em 

Lameirão, freguesia de Milagres, acompanhado de um requerimento a solicitar a 

prorrogação de prazo estabelecido em deliberação de Câmara de 2006/07/13 e transmitida 

ao mesmo através do ofício n.º 7688, datado de 2006/07/21, por um período não inferior a 

60 dias, para apresentação de elementos esclarecedores, incluindo Parecer da Comissão da 

Reserva Agrícola, dado que a referida Comissão só se poderá pronunciar dentro daquele 

prazo. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade nos termos 

previstos 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/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 

2006/08/18, o qual, de acordo com o n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, autoriza a prorrogação do prazo por mais 60 dias para a entrega dos 

elementos, tendo em conta os motivos invocados pelo requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.4. Processo de loteamento n.º 6/05 - António José Cantante da Costa Pires e outro 
DLB N.º 1097/06 | De ANTÓNIO JOSÉ CANTANTE DA COSTA PIRES E OUTRO, 

acompanhado de um requerimento a solicitar uma Operação de Loteamento para 

constituição de 20 lotes destinados a habitação unifamiliar, situado no lugar de Casal das 

Lameiras, freguesia de Cortes, num terreno inserido em espaço urbano, como área 

habitacional e residencial de baixa densidade conforme Carta de Ordenamento do Plano 

Director Municipal, com o qual se enquadra. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 11/08/2006, constante do respectivo processo (folha 

124), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de Loteamento de acordo com o 

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

177/01, de 4 de Junho, condicionado ao seguinte: 
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1) apresentar, no prazo de 1 ano, os projectos de infra-estruturas elaborados de 

acordo com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades, pareceres técnicos 

e legislação em vigor; 

2) ceder ao domínio público 6.249,30 m2, destinados a arruamentos, passeios, 

estacionamentos, equipamento e zonas verdes;  

3) efectuar pagamento no valor de €10.000,00 (acrescido de IVA) a favor dos 

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento; 

4) esclarecer devidamente a eventual interferência da pretensão com espécies 

arbóreas protegidas nos termos do Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de Maio, e no caso desta 

se verificar, apresentar autorização para a intervenção, emitida pela entidade competente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de pedido de informação prévia de loteamento n. º 1/06 -
ECOTUR - Empreendimentos Turísticos, S.A. 
DLB N.º 1098/06 | De ECOTUR – EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, S.A., com sede na 

Estrada da Estação, n.º 9-11, 3.º andar, freguesia de Marrazes, acompanhado de um 

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

Monte Real (Covões, Portelas, Salgada, Junqueiro e Granja), freguesia de Monte Real. 

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

em 17/08/2006, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo, verifica-se o seguinte: 

1) nos lotes 1, 2 e 8 a 16, parte da área encontra-se em zona verde programada no PDM; 

2) não cumpre com o n.º 5 do artigo 55.º do Regulamento do PDM quanto às áreas de 

cedência; 

3) não cumpre com o artigo 76.º do Regulamento do PDM quanto aos estacionamentos 

exteriores a integrar no domínio público; 

4) devem ser perfeitamente delimitadas as áreas de cedência ao domínio público a efectuar 

no âmbito do loteamento, devendo ter em consideração os pontos 2 e 3 já referidos. 

Face ao exposto a solução não é viável, por violar o PDM.» 

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

pela Divisão de Loteamentos em 17/08/2006, constante do respectivo processo (folha 52) 

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

apresentada, por violar o Plano Director Municipal, notificando o mesmo, nos termos dos 

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

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

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

apresentado seja reformulado, ficando condicionado aos pareceres da EDP - Distribuição, 

PT - Comunicações, Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Leiria (SMAS) e 

Força Aérea Portuguesa, e atendendo a que os lotes 14, 15 e 16 se encontram em zona da 

nascente minero-medicinal-recursos hídricos, conforme planta de servidões do PDM, 

carecendo ainda do parecer da Direcção-Geral de Geologia e Energia do Ministério da 

Economia. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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

 
2.1. Processo n.º T – 175/2002: Construção do Pavilhão Polidesportivo das Colmeias. 
Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais. 
DLB N.º 1099/06 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi 

presente para a aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra, a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a Empresa CONDOP – CONSTRUÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta de 

contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração do 

respectivo contrato. 

 

2.2. Processo n. º T – 112/2004: Requalificação do Cine -Teatro de Leiria. Aprovação de 
minuta de contrato de trabalhos a mais.  
DLB N.º 1100/06 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi 

presente para a aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra, a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a Empresa LENA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta de 

contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração do 

respectivo contrato. 

 

Ponto três 
  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 
Análise dos assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1. Apreciação de reclamação apresentada por Jorge Vila Verde Carneiro sobre 
lomba/passadeira em frente ao Quartel da Cruz da Areia 
DLB N.º 1101/06 | Retirado 

 
Análise dos assuntos relacionados com a Divisão Financeira e de Prospectiva, 
Orçamento e Financiamento 
 
3.2. Pagamentos 
DLB N.º 1102/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente, no período de 17 de Agosto a 31 de 

Agosto de 2006, correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 4788, 5868, 5969, 

5984, 6115 a 6141, 6143 a 6149, 6162, 6167 a 6191, 6307, 6312, 6315, 6318, 6322, 6323, 

6329 a 6333, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 1340, 3648, 4377, 4460, 4461, 
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4494, 4495, 4497, 4499, 4500, 4502, 4503, 4505, 4508 a 4510, 4512, 4515 a 4522, 4531, 

4532, 4538, 4541, 4542, 4545, 4547, 4548, 4550 a 4555, 4565, 4608, 4609, 4664, 4736, 

4814, 4907, 4912, 4918, 4972, 4973, 5050, 5064, 5083, 5084, 5179, 5185, 5190, 5291, 

5362, 5363, 5383, 5387, 5393, 5395, 5405, 5471, 5484 a 5487, 5493 a 5499, 5503 a 5506, 

5508 a 5510, 5512 a 5517, 5519 a 5522, 5525, 5527, 5529, 5530, 5532 a 5543, 5545, 5546, 

5548, 5550, 5552 a 5555, 5557, 5558, 5560 a 5563, 5567, 5569, 5570, 5572 a 5579, 5581, 

5585 a 5592, 5594 a 5601, 5606 a 5608, 5610, 5611, 5630 a 5632, 5634 a 5636, 5656, 

5678, 5679, 5693, 5730, 5731, 5738, 5743, 5750, 5831, 5838, 5839, 5891, 5893 a 5895, 

5960, 5978, 5979, 5985, 5988, 5995 a 5999, 6007, 6018, 6043, 6047, 6070 a 6075, 6077 a 

6081, 6089 a 6091, 6102, 6105 a 6113, 6150 a 6161, 6163 a 6165, 6192, 6193, 6199 a 

6201, 6203, 6210 a 6212, 6219, 6257, 6262 a 6266, 6291, 6334 a 6337, 6343, 6345, 6348, 

6364, 6373, 6393, 6400 e às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 569 a 577 no valor 

total de €1.881.294,19.  

 

3.3. XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano.  
DLB N.º 1103/06 | Presente a XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 11.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 10.ª Alteração ao Plano de Actividades e 9.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia Arneiro, 

eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a XI Modificação às Grandes Opções do Plano para 

o presente ano de 2006, com inscrições/reforços no montante de €1.873.981,59 e 

diminuições/anulações no montante de €1.485.500,07 e a XI alteração ao Orçamento para o 

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

€1.601.921,59 cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

No decurso das explicações dadas às "Modificações ao Plano Plurianual de 

Investimentos", foram solicitados pelo Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 

esclarecimentos à proposta de modificação da dotação da obra relativa à "Reparação e 

Beneficiação do Cemitério da Mata dos Milagres", de €50.000 para €130.132,25 (um 

aumento de €80.132,25], com a agravante de a obra já se encontrar executada. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que a ideia principal era a 

ampliação do cemitério dos Milagres, mas tinha havido atrasos na aquisição de terrenos. 

Sendo assim, avançou-se para a execução do cemitério da Mata dos Milagres. A alteração 

orçamental veio depois da obra executada porque só agora se teve conhecimento dos 

valores e além disso era uma delegação de competências. 

 

3.4. Doação de um aspirador pela Associação de Pais e Encarregados de Educação 
dos Alunos do Agrupamento de Escolas de Amor 
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DLB N.º 1104/06 | Presente uma declaração da então Associação de Pais e Encarregados 

de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas de Amor, remetida pelo Agrupamento 

Vertical de Escolas de Marrazes (ENT 2004/21956, de 21 de Julho), na qual declaram doar 

ao Município de Leiria, para instalação no Jardim-de-Infância do Outeiro da Fonte, freguesia 

de Carvide, um aspirador, Nilfisk C110, no valor de €185,02. 

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

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

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

doação do referido equipamento para instalação no Jardim-de-Infância de Outeiro da Fonte, 

freguesia de Carvide. 

 

3.5. Extinção de direito de superfície e transmissão gratuita de imóveis. Rectificação 
da deliberação n.º 911/06, de 29 de Junho 
DLB N.º 1105/06 | A deliberação n.º 911/06, da acta n.º 15 da reunião de Câmara de 

29/06/2006, contém imprecisões que importa rectificar. 

Assim, onde se lê:  
”Que a sociedade sua representada é igualmente a actual e única dona e legítima 

proprietária do prédio urbano, sito no lugar de Gândara, freguesia de Maceira, concelho de 

Leiria, que é composto de parcela de terreno que se destina a ser arborizada, e que tem 

uma área de 8.800 m2, registado na Segunda Conservatória do Registo Predial de Leiria 

sob o número 2.957, com a aquisição a seu favor pela inscrição G-1 e que se encontra 

inscrito na matriz urbana da mesma freguesia de Maceira sob o artigo 4.785.”  

Deve ler-se:  
Que a sociedade sua representada é igualmente a actual e única dona e legítima 

proprietária do prédio urbano, sito no lugar de Gândara, freguesia de Maceira, concelho de 

Leiria, que é composto de parcela de terreno que se destina a ser arborizada, e que tem 

uma área de 8.800 m2, registado na Segunda Conservatória do Registo Predial de Leiria 

sob o número 2.957, com a aquisição a seu favor pela inscrição G-1 e que se encontra 

inscrito na matriz urbana da mesma freguesia de Maceira sob o artigo 4.758. 

A Câmara deliberou por unanimidade proceder à rectificação acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.6. Aquisição de uma parcela de terreno para a implantação da estação elevatória de 
esgotos, em Arneiro do Cão, rede de saneamento da freguesia de Maceira - 3ª, 5ª e 6ª 
fases (SMAS) 
DLB N.º 1106/06 | Presente o ofício registado com o n.º ENT 06/20817, proveniente dos 

SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, acompanhado de 

deliberação tomada pelo Conselho de Administração referente à proposta de aquisição de 

uma parcela de terreno, sita em Arneiro do Cão, freguesia da Maceira, necessária para a 

implantação de uma estação elevatória de esgotos. Mais informam que a aquisição desta 

parcela de terreno havia sido já aprovada no entanto, no decurso das negociações houve 

alteração do proprietário, o que motivou a reapreciação do processo. 
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A Câmara, após análise ao processo e no uso da competência que lhe é conferida 

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

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

uma parcela de terreno com a área de 92 m2, a destacar do prédio rústico inscrito na 

respectiva matriz sob o artigo 15489 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 10835, da freguesia de Maceira, à João Carlos Morouço – Unipessoal, Ld.ª, com 

sede na Rua do Município, Lote H – 2º D, Leiria, pessoa colectiva n.º 507 568 095, pelo valor 

de € 1.395,000 (mil trezentos e noventa e cinco euros), quantia esta a suportar pelos SMAS. 

O destaque é efectuado nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do 

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

4 de Junho, ficando a parcela de terreno, que já se encontra devidamente demarcada, a 

constituir prédio distinto: 

⎯ Parcela de terreno com a área de 92 m2 a confrontar do norte com João 

Carlos Morouço, Unipessoal, Lda, sul com João Carlos Morouço, 

Unipessoal, Lda, nascente com Rua do Casal e poente com António 

Pinheiro Coelho, Álvaro da Silva e Maria do Rosário Pedro Ascenso. 

 Mais deliberou conceder poderes à Senhora Presidente para outorgar a respectiva 

escritura. 

 Com a presente deliberação fica sem efeito o deliberado sobre o mesmo assunto, 

em reunião de Câmara de 23 de Março de 2006 (deliberação n.º 401/06). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.7. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1107/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 30 de Agosto de 2006, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €5.606.873,73, sendo de Operações 

Orçamentais €4.884.388,91 e de Operações de Tesouraria €722.484,82. 

 

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

 

Delegação das competências previstas nos artigos 15.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de Junho 
DLB N.º 1108/06 | Considerando que o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, veio 

definir uma estratégia de defesa da floresta contra incêndios que preconiza um modelo 

activo, dinâmico e integrado, impondo um novo papel às Autarquias Locais no tocante às 

medidas e acções a desenvolver na defesa da floresta; 

Considerando a necessidade de adaptar o quadro jurídico definido no Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, de forma a obter uma intervenção célere, ágil e eficaz que 

permita a concretização dos objectivos nele enunciados, nomeadamente, a defesa das 

pessoas, dos bens e dos recursos florestais;  
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Considerando, ainda, que a periodicidade das reuniões do órgão executivo municipal e o 

número e a extensão das competências que lhe estão adstritas poderão diminuir a 

capacidade de resposta na matéria em questão; 

Finalmente, considerando que a delegação de competências constitui um mecanismo de 

desconcentração administrativa com o objectivo de melhorar a eficácia e a eficiência da 

Administração Pública, por forma a responder às necessidades e aspirações da 

comunidade, através da obtenção de níveis de qualidade mais elevados, propõe-se, que a 

Câmara Municipal de Leiria delegue na Senhora Presidente da Câmara de Leiria, com 

faculdade de subdelegar, as competências prevista nos artigos 15.º, 21.º e 40.º do Decreto-

Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade ao abrigo dos disposto 

no artigo 65.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, conjugado com os artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 

delegar na Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria e autorizá-la a subdelegar 

nos Vereadores, as competências que a seguir se discriminam, abrangendo a prática de 

todos os actos administrativos e instrumentais inerentes ao seu exercício: 

1 – A competência para analisar as informações prestadas pelas entidades fiscalizadoras 

prevista no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho; 

2 – A competência para determinar a notificação dos particulares e das entidades 

responsáveis pelos trabalhos de gestão de combustível que venham a mostrar-se 

adequados à situação em concreto, prevista no n.º 3 do artigo 15.º e n.º 3 do artigo 21.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho; 

3 – A competência para, em caso de incumprimento dos particulares e das entidades 

faltosas responsáveis, mandar proceder à execução dos trabalhos, através dos serviços 

competentes, ou por intermédio de terceiros, sem necessidade de qualquer formalidade, 

prevista no n.º 4 do artigo 15.º e n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho; 

4 – A competência para extrair certidão de dívida, contida no n.º 5 do artigo 21.º do Decreto-

Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. 

5 – A competência para mandar proceder à instrução dos processos de contra-ordenação, 

prevista no n.º 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. 
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

 
Proposta de Regulamento de atribuição de comparticipações financeiras pelo 
Município de Leiria para obras em imóveis localizados na zona do Centro Histórico de 
Leiria, denominado “Programa PRECH – Programa de Reabilitação dos Edifícios do 
Centro Histórico” 
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DLB N.º 1109/06 | Presente a Proposta de Regulamento de atribuição de comparticipações 

financeiras pelo Município de Leiria para obras em imóveis localizados na zona do Centro 

Histórico de Leiria, denominado “Programa PRECH – Programa de Reabilitação dos 

Edifícios do Centro Histórico”, publicado na II Série, Apêndice n.º 58 do Diário da República, 

de 27 de Junho, acompanhado do respectivo processo administrativo. 

«PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS PELO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA OBRAS EM IMÓVEIS LOCALIZADOS NA ZONA DO CENTRO HISTÓRICO DE 

LEIRIA, DENOMINADO “PROGRAMA PRECH – PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO 

CENTRO HISTÓRICO” 

Preâmbulo 
Considerando que os centros históricos das nossas cidades são um testemunho 

vivo da nossa história, enquanto memória das gerações presentes e herança das gerações 

futuras que importa conservar, sob pena de perder o seu insubstituível valor espiritual, 

cultural, económico e social; 

Considerando que o Centro Histórico de Leiria constitui um património fundamental 

para a preservação da memória e identidade da cidade e dos leirienses; 

Considerando que, não obstante este património ser propriedade de todos, cada 

uma das suas partes se encontra à mercê de cada um; 

Considerando que a intervenção no seu conjunto edificado, o qual nas últimas 

décadas tem sofrido uma acentuada degradação, reveste um indubitável interesse colectivo 

público, para além do interesse dos respectivos proprietários; 

Considerando a vontade do Município de Leiria em contribuir para a reabilitação 

deste património através da criação de um programa municipal que incida sobre a 

recuperação das partes exteriores do edificado, ou seja, as fachadas e coberturas, 

incentivando a recuperação dos edifícios e contribuindo para a valorização do espaço 

público; 

Considerando que a conservação integrada deve utilizar todos os meios jurídicos 

necessários para criar condições de excelência com vista à reabilitação deste património; 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 2 

do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e 

das alíneas c) e e) do artigo 24.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a Câmara Municipal 

elabora a presente proposta de regulamento municipal, a sujeitar à aprovação da 

Assembleia Municipal 

O mesmo projecto foi ainda objecto de apreciação pública, nos termos do disposto 

no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, por 30 dias contados da sua 

publicação na II Série do Diário da República n.º 122, Apêndice n.º 58, de 27 de Julho de 

2006. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Objecto 

O presente Regulamento estabelece as normas aplicáveis à atribuição de comparticipações 

financeiras pelo Município de Leiria, ao abrigo do Programa de Reabilitação dos Edifícios do 

Centro Histórico (PRECH), destinadas à realização de obras em edificações degradadas, 

situadas no Centro Histórico de Leiria.  

Artigo 2.º 
Definições 

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, entende-se por: 

a) “Centro Histórico” – Área classificada como núcleo histórico no Plano Director Municipal 

de Leiria. 

b) “Edifício” – Unidade constituída por um prédio urbano, incluindo os logradouros ou 

construções exteriores àqueles contíguos e que dele façam parte integrante. 

c) “Reabilitação de edifício” – Conjunto de operações destinadas a aumentar os níveis de 

qualidade dum edifício, por forma a atingir a conformidade com exigências funcionais mais 

severas do que aquelas para as quais o edifício foi concebido, em termos de níveis de 

satisfação de exigências de segurança, de habitabilidade e de durabilidade, cujos mínimos 

admissíveis são estabelecidos na regulamentação geral das edificações e nos diplomas que 

a complementam, nomeadamente nos que respeitam às instalações e aos equipamentos 

dos edifícios. 

d) “Obras em edifícios” – Obras de reconstrução, alteração, ampliação, demolição e 

conservação, definidas tal como no regime jurídico da urbanização e da edificação 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/2001, de 4 de Junho.  

e) “Obras de conservação ordinária” - Obras relativas à reparação e limpeza geral do prédio, 

ou impostas pela Administração Pública que visem conferir ao prédio as características 

apresentadas aquando da concessão da licença de utilização. Assim, são obras de 

conservação ordinária: 

e.1) A reparação e limpeza geral do prédio e suas dependências; 

e.2) As obras impostas pela Administração Pública, nos termos da lei geral ou local 

aplicável, e que visem conferir ao prédio as características apresentadas aquando da 

concessão da licença de utilização; 

e.3) Em geral, as obras destinadas a manter o prédio nas condições requeridas pelo fim do 

contrato e existentes à data da sua celebração. 

f) “Obras de conservação extraordinária” - Obras ocasionadas por defeito de construção do 

prédio ou por caso fortuito ou de força maior, e, em geral, as que não sendo imputáveis a 

acções ou omissões ilícitas perpetradas pelo senhorio, ultrapassem, no ano em que se 

tornem necessárias, dois terços do rendimento líquido desse mesmo ano. 

g) “Obras de beneficiação” - Obras que não estejam abrangidas pelas alíneas anteriores e 

sirvam para melhorar ou beneficiar os imóveis ou suas fracções autónomas. 
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h) “Edifício de reabilitação imediata” – Edifício cuja intervenção seja considerada de carácter 

urgente ou prioritário pelo município face à gravidade extrema das suas deficiências de 

solidez, segurança e salubridade ou à sua especial classificação e ou localização. 

i) “Custo padrão” - custo económico apurado através do valor médio de mercado de uma 

determinada operação, processo ou produto, incluindo utilização dos materiais, da mão de 

obra e equipamentos que são imputados às unidades físicas produzidas. 

i) “Assistência técnica” – Apoio informativo na divulgação de sistemas construtivos 

adequados, meios de preservação de elementos arquitectónicos e de fornecedores de 

materiais remanescentes ou recriados, assim como o acompanhamento de obra 

especializado necessário ao esclarecimento de situações que sejam consideradas 

interessantes e extraordinárias. 

j) “Fogo” – Unidade habitacional. 

l) “Fogo devoluto” – Unidade habitacional, onde não se verifique ocupação humana 

permanente por um período superior a um ano, demonstrada por indícios de desocupação, 

designadamente ausência de consumos de água e de electricidade. 

m) “Agregado familiar” – Conjunto de pessoas que vivam em regime de comunhão de mesa 

e habitação, constituído pelos cônjuges ou por pessoas que vivam em condições análogas 

às dos cônjuges nos termos do artigo 2020.º do Código Civil, e pelos seus parentes ou afins 

na linha recta ou até ao 3º grau da linha colateral, bem como pelas pessoas às quais, por 

força de lei, haja obrigação de convivência ou de alimentos. 

n) “Rendimento anual bruto” - Valor correspondente à soma dos rendimentos auferidos no 

ano civil anterior pelo beneficiário da comparticipação financeira e respectivo agregado 

familiar sem dedução de quaisquer encargos. 

Artigo 3.º 
Beneficiários das comparticipações financeiras 

1- Podem beneficiar da atribuição de comparticipações financeiras, nos termos do presente 

Regulamento, os proprietários, comproprietários, usufrutuários e superficiários dos edifícios 

a reabilitar, bem como as administrações de condomínio, relativamente às partes comuns do 

prédio. 

2- Podem, ainda, beneficiar da atribuição de comparticipações financeiras, nos termos do 

presente Regulamento, os arrendatários, nos casos de execução administrativa, sempre que 

a Câmara Municipal não inicie as obras nos termos do artigo 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 

321-B/90, de 15 de Outubro, que estabelece o Regime do Arrendamento Urbano, sem 

prejuízo do disposto no artigo 1036.º do Código Civil. 

3- Nos casos previstos no número anterior, as despesas necessárias à realização de obras 

ou reparação das partes comuns do edifício, constituído em propriedade horizontal, têm de 

ser divididas por cada fogo ou fracção, de acordo com o valor relativo dos respectivos fogos, 

expresso em percentagem ou permilagem do valor total do edifício. 

4- No caso de compropriedade, as despesas necessárias à realização de obras ou 

reparação das partes comuns do edifício têm de ser divididas por cada um dos 

comproprietários, de acordo com a percentagem ou permilagem do valor total do edifício que 

lhes pertença. 
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CAPÍTULO II 
DAS COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

Artigo 4.º 
Natureza das comparticipações financeiras 

1- As comparticipações financeiras previstas no artigo 1.º do presente Regulamento 

revestem a modalidade de fundo perdido. 

2- As comparticipações financeiras a atribuir são calculadas com base nos orçamentos 

apresentados pelo beneficiário, excepto quando excedam os custos padrão para cada tipo 

de trabalho, caso em que o montante da comparticipação financeira é calculado com base 

nos referidos valores. 

3- As obras em edifícios classificados ou em vias de classificação só são objecto de 

comparticipação financeira após apreciação favorável da entidade competente, não se 

aplicando, neste caso, o disposto no número anterior no que concerne aos custos padrão.  

Artigo 5 .º 
Objecto das comparticipações financeiras 

1- São abrangidas, no âmbito do presente Regulamento, por comparticipação financeira, 

designadamente:  

a) As obras em superfícies e elementos exteriores dos edifícios, nomeadamente, 

conservação, reparação ou substituição do telhado, incluindo a estrutura; remoção e re-

execução de rebocos exteriores; limpeza ou substituição de cantarias ou outros elementos 

de fachada; pintura de fachadas; reparação ou substituição de caixilharias e elementos de 

protecção dos vãos; reparação e pintura ou substituição de serralharias; reparação ou 

substituição de sistema de drenagem de águas pluviais (algerozes, tubos de queda); 

reparação e pintura de muros e pavimentos, desde que confrontem com o espaço público; 

instalação interior da tubagem necessária à introdução dos cabos das redes de energia 

eléctrica, televisão e telefones, bem como de tubagens da rede de água e esgotos, quando 

for caso disso; reposição de elementos originais nas partes exteriores dos edifícios. 

b) A elaboração de projectos de arquitectura e de especialidades e outros elementos 

técnicos necessários ao licenciamento ou autorização para a realização e/ou 

acompanhamento de obras de reabilitação do edifício. 

c) O realojamento provisório de arrendatários durante o período previsto para o decurso das 

obras de reabilitação do edifício onde habitam, ou indemnização correspondente ao custo do 

referido realojamento, caso os serviços municipais competentes considerem tal necessário 

para a execução da obra. 

2 - Podem beneficiar do apoio descrito nas alíneas b) e c) as pessoas singulares que, sendo 

proponentes das obras, tenham um rendimento anual bruto per capita igual ou inferior ao 

valor anual do salário mínimo nacional.  

3- Não são abrangidas por comparticipações financeiras as obras de que resultem a 

introdução de elementos estranhos à traça original dos edifícios e que se considerem 

dissonantes pela comissão de acompanhamento. 
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Artigo 6.º 
Valor das comparticipações financeiras 

1- Na fixação do valor das comparticipações financeiras serão tidos em conta o montante 

das obras a executar ao abrigo do presente regulamento, o rendimento anual do 

beneficiário, calculado de acordo com o artigo 7.º deste Regulamento. 

2- A fixação do valor de cada contribuição financeira atribuível a fundo perdido, será feita da 

seguinte forma e em conformidade com a tabela de cálculo da comparticipação financeira: 
Tabela de Cálculo da Comparticipação Financeira 

Δ=V/R*100 R ≤ €7.000 €7.000<R≤€21.000 €21.000<R≤€42.000 R > €42.000 

Δ ≤ 20 VC ×= 10,0  0=C  

20 < Δ ≤ 40 VC ×= 20,0  

40 < Δ ≤ 60 VC ×= 30,0  
VC ×= 10,0  

0=C  

60 < Δ ≤ 100 VC ×= 40,0  VC ×= 15,0  VC ×= 05,0  

100 < Δ ≤ 200 VC ×= 50,0  VC ×= 30,0  

200 < Δ ≤ 400 VC ×= 70,0  VC ×= 40,0  

Δ > 400 VC ×= 80,0  VC ×= 50,0  

VC ×= 10,0  

0=C  

Sendo: 

C  = valor da comparticipação a fundo perdido; 

V = valor total das obras a executar no edifício, ao abrigo do presente regulamento; 

R = valor correspondente ao rendimento anual. 

3- No caso do beneficiário auferir rendimentos anuais superiores a €7.000,00 (sete mil 

euros), o valor máximo de comparticipação financeira, independentemente do valor global 

das obras a realizar, será estipulado em €25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 

4- No caso de edifícios classificados e ou vias de classificação, o valor máximo de 

comparticipação financeira poderá exceder o fixado no número anterior em 15% do valor 

total da obra. 

Artigo 7.º 
Apuramento do rendimento anual 

1- Para efeitos do presente Regulamento, o rendimento colectável anual do agregado 

familiar é apurado de acordo com as normas legais constantes do Código do Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Singulares. 

Artigo 8.º 
Alteração das condições do arrendamento 

1- Salvo disposição legal em contrário, as comparticipações financeiras atribuídas a fundo 

perdido para obras de conservação ordinária, não poderão originar um aumento das rendas. 

2- Quando sejam efectuadas obras de beneficiação que, nos termos da legislação em vigor 

para o arrendamento urbano, conduzam a um aumento de renda, o valor concedido a fundo 

perdido será descontado no valor correspondente ao total das obras realizadas, para efeitos 

de cálculo da nova renda. 

3- Quando, nos termos da legislação em vigor para o arrendamento urbano, sejam 

executadas obras de beneficiação por acordo das partes, o valor concedido a fundo perdido 
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será descontado do valor correspondente ao total das obras realizadas, para efeitos de 

cálculo da nova renda. 

Artigo 9.º 
Relação com outros programas 

As comparticipações financeiras previstas no presente regulamento não são cumuláveis com 

quaisquer outras que o edifício ou fracção venham a receber, no âmbito de programas de 

comparticipação a fundo perdido. 

CAPÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

Artigo 10.º 
Pedido de candidatura 

1- O pedido de candidatura às comparticipações financeiras deverá ser apresentado à 

Câmara Municipal acompanhado dos seguintes documentos: 

a) requerimento próprio a fornecer pelo Município; 

c) cartão de Identificação Fiscal; 

d) documentação relativa ao rendimento anual do agregado familiar (Modelo(s) do IRS); 

e) certidão actualizada da descrição predial do edifício ou edifícios abrangidos pelas obras 

de reabilitação ou documento equivalente e certidão matricial; 

f) declaração do candidato discriminando a situação de cada fogo quanto ao seu uso, e se 

se encontram devolutos ou arrendados; 

g) memória descritiva, orçamento detalhado das obras a efectuar, de onde conste 

obrigatoriamente os preços unitários dos diversos trabalhos a realizar e respectivo 

cronograma; 

h) planta de localização; 

i) levantamento fotográfico das áreas de intervenção. 

2- Sem prejuízo do disposto no n.º 1 deste artigo, o pedido de candidatura é ainda 

acompanhado de documentos que comprovem que o candidato não é devedor ao Estado ou 

à Segurança Social de quaisquer impostos, quotizações ou outras importâncias. 

3- No caso de candidatura promovida por administração de condomínio, o respectivo pedido 

deverá ser acompanhado de certidão da acta da assembleia de condóminos que tenha 

aprovado a realização de obras nas partes comuns do respectivo edifício. 

4- No caso de candidatura promovida por arrendatários titulares de pedidos de vistoria 

higiénica com decisão final proferida há menos de cinco anos, que obrigue o senhorio à 

realização de obras, o pedido deverá ser acompanhado, para além dos referidos nas alíneas 

a) a d) e g) a i) do n.º 1 e do n.º 2 do presente artigo, dos seguintes elementos: 

a) documento apto a comprovar o acordo existente entre os inquilinos, quanto ao 

pagamento das despesas decorrentes das obras a executar nas partes comuns do exterior 

do prédio; 

b) cópia do Auto de Vistoria. 

5- A vistoria referida no número anterior é solicitada no Município. 
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6- O órgão competente pela instrução do processo de candidatura, poderá solicitar ao 

beneficiário a junção de outros documentos não previstos nos números anteriores, com vista 

ao esclarecimento de dúvidas que possam surgir. 

7- Ficam dispensados da apresentação de todos ou de parte dos documentos exigíveis nos 

termos do presente Regulamento, desde que os mesmos constem de processo que corra 

pelo Município, situação em que oficiosamente deverá ser extraída cópia para instrução do 

processo de candidatura. 

Artigo 11.º 
Prazo de entrega das candidaturas 

Os pedidos de candidatura às comparticipações financeiras serão apresentadas de 1 de 

Setembro a 31 de Outubro, de cada ano. 

Artigo 12.º 
Comissão de acompanhamento 

1- Será constituída uma comissão composta, no mínimo, por três membros, todos 

designados pela Câmara Municipal. 

2- À Câmara Municipal compete designar um presidente e um secretário de entre os 

elementos que componham a comissão.  

3- As deliberações da comissão são tomadas por maioria de votos, prevalecendo, em caso 

de empate, o voto do presidente. 

Artigo 13.º 
Competências da comissão de acompanhamento 

Compete à comissão de acompanhamento: 

a) apreciar os pedidos de candidatura; 

b) emitir pareceres; 

c) elaborar relatórios com a descrição das comparticipações financeiras a atribuir. 

Artigo 14.º 
Prazo de apreciação das candidaturas 

As candidaturas serão apreciadas pela comissão de acompanhamento, no prazo de 30 dias, 

após o terminus do prazo para a sua apresentação. 

Artigo 15.º 
Critérios de apreciação das candidaturas 

1- As candidaturas serão apreciadas de acordo com os seguintes critérios, por ordem 

decrescente de prioridade: 

a) edifícios de reabilitação imediata; 

b) candidatos que apresentem menores rendimentos; 

c) edifícios onde se pretenda manter o arrendamento existente ou para posterior 

arrendamento;  

d) habitação do próprio candidato.  

2- Em caso de igualdade, prevalecerá o pedido de candidatura mais antigo. 
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Artigo 16.º 
Rejeição do pedido 

Serão rejeitados liminarmente os pedidos de candidaturas relativos a edifícios sem licença 

de construção ou de utilização, quando exigível no momento de construção e a edifícios ou 

fogos que tenham sido objecto de comparticipação financeira há menos de oito anos, ao 

abrigo do presente Regulamento. 

 Artigo 17.º 
Comunicação dos resultados das candidaturas 

1- Os candidatos serão notificados do resultado das candidaturas e pareceres emitidos 

sobre as obras a executar e respectivo orçamento, por meio de carta registada com aviso de 

recepção. 

2- O candidato deverá confirmar, por escrito, no prazo de 20 dias a contar da recepção da 

notificação, a aceitação das condições do financiamento, em especial, das constantes do 

parecer da comissão de acompanhamento. 

3- Se o aviso de recepção não for assinado pelo candidato, o prazo fixado no número 

anterior começará a contar decorrida a dilação de 5 dias seguidos. 

Artigo 18.º 
Decisão 

Compete à Câmara Municipal decidir sobre a atribuição das comparticipações financeiras, 

depois de recebida a confirmação referida no n.º 2 do artigo anterior. 

Artigo 19.º 
Contrato 

A atribuição das comparticipações financeiras será formalizada através de contrato escrito a 

celebrar entre o Município de Leiria e o beneficiário ou beneficiários. 

Artigo 20.º 
Conteúdo do Contrato 

O contrato mencionado no artigo anterior deverá conter os seguintes elementos: 

a) identificação do beneficiário ou beneficiários; 

b) identificação do edifício ou edifícios, se se tratar de reabilitação de um conjunto edificado; 

c) identificação de todas as despesas elegíveis objecto de comparticipação financeira; 

d) valor comparticipação financeira atribuída; 

e) prazo para a realização das obras. 

Artigo 21.º 
Obrigações dos beneficiários 

Todas as comparticipações financeiras atribuídas ficam sujeitas à verificação da sua 

utilização em conformidade com o projecto de investimento, não podendo os bens com elas 

adquiridos ser desviados para outros fins, nem locados, alienados ou por qualquer modo 

onerados, no todo ou em parte, sem autorização prévia da Câmara Municipal. 

CAPÍTULO IV 
OBRAS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

Artigo 22.º 
Início e fim das obras 
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1- Após a assinatura do contrato previsto no artigo 19.º, o beneficiário ou os beneficiários 

deverão iniciar os trabalhos, no prazo máximo de 3 meses, findo o qual, este deixará de 

produzir os seus efeitos. 

2- O prazo referido no número anterior será contado da data da obtenção da competente 

licença administrativa, caso as obras a realizar dela careçam. 

3- As obras deverão estar concluídas no prazo máximo de 12 meses a contar do seu início. 

4- O beneficiário ou beneficiários deverá ou deverão informar o Município do início e 

conclusão das obras. 

5- Em casos devidamente fundamentados o prazo de conclusão das obras poderá ser 

aumentado mediante parecer da comissão de acompanhamento e autorização da Câmara 

Municipal.  

6- O beneficiário ou beneficiários devem manter afixado nos locais de execução das obras e 

até à respectiva conclusão, em local visível, um painel que obedeça ao modelo indicado pela 

Câmara Municipal e que publicite o Programa PRECH.  

Artigo 23.º 
Fiscalização e acompanhamento das obras 

1- Cabe à Câmara Municipal, através dos competentes serviços: 

a) a coordenação do programa e o apoio técnico-consultivo; 

b) elaborar os documentos para a orientação geral das intervenções;  

c) prestar informação técnica relativa à execução de obras ao abrigo do Programa PRECH; 

d) confirmar as obras a executar e a consequente homologação do orçamento apresentado; 

e) fiscalizar as obras; 

f) prestar assistência técnica às obras; 

g) proceder à gestão das verbas afectas às obras; 

h) realizar a vistoria final para verificação de conformidade da obra com as condições 

estabelecidas no contrato. 

Artigo 24.º 
Incumprimento do contrato 

1- O não cumprimento por parte do beneficiário ou beneficiários de qualquer das obrigações 

fixadas no contrato celebrado com o Município de Leiria, nos termos do artigo 19.º, confere à 

Câmara Municipal o direito de suspender os pagamentos acordados. 

2- Caso seja viável ao beneficiário ou beneficiários faltosos a realização ou a conclusão das 

obras de reabilitação, a Câmara Municipal poderá, caso o interesse público o justifique, 

modificar o contrato celebrado. 

3- A Câmara Municipal reserva-se o direito de proceder à apreciação técnica e ou 

oportunidade de alterações às obras em curso, designadamente a realização de trabalhos a 

mais e revisão de preços, nos termos da legislação em vigor. 

4- O disposto nos números anteriores não prejudica o direito do Município resolver o 

contrato, nos termos gerais de direito. 

Artigo 25.º 
Resolução do contrato 
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1- A resolução do contrato implica a restituição das comparticipações financeiras entregues 

no prazo de 60 dias a contar da data da notificação. 

2- No caso previsto no número anterior o beneficiário ou beneficiários não poderão 

apresentar pedidos de candidaturas aos incentivos constantes do presente Regulamento 

durante o prazo de cinco anos, salvo em situações devidamente fundamentadas, aceites 

pela Câmara Municipal e acompanhadas de garantias exigidas pela mesma. 

CAPÍTULO V 
DO PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO 

Artigo 26.º 
Pagamento das comparticipações financeiras 

1- O pagamento das comparticipações financeiras será efectuado logo que as obras se 

encontrem concluídas, mediante requerimento a apresentar pelo beneficiário ou 

beneficiários e após vistoria e respectivo relatório elaborado pela comissão de 

acompanhamento prevista no artigo 12.º e emissão da licença de utilização, caso à mesma 

haja lugar. 

2- O pagamento das comparticipações financeiras poderá, no caso do beneficiário ou 

beneficiários abrangidos pela situação prevista no n.º 2 do artigo 5.º e a seu pedido, ser 

efectuada em três tranches, da forma que se segue:  

a) até 15%, sob a forma de adiantamento, após a confirmação do início da obra; 

b) 50%, mediante prova de conclusão de metade dos trabalhos previstos; 

c) o remanescente, após a emissão da licença de utilização, nos casos em que haja lugar, 

ou confirmação da conclusão dos trabalhos pelos serviços municipais. 

3- O pedido referido no número anterior será avaliado pela Comissão de Acompanhamento 

com base nos rendimentos dos beneficiários e na natureza das obras e sujeito a aprovação 

da Câmara Municipal. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 27.º 
Cobertura orçamental 

1 - A dotação anual para este programa será fixada nas Opções do Plano.  

2 - As verbas globais fixadas para cada ano serão acrescidas dos saldos apurados nos anos 

anteriores. 

Artigo 28.º 
Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor quinze dias após a sua publicação no Diário da 

República.» 

Na fase de apreciação pública não foram apresentadas quaisquer sugestões. 

Foram introduzidas pelos serviços pequenas correcções formais. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade enviar a Proposta de 

Regulamento à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos e para os efeitos do 

disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
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: Artur Jorge Rodrigues Luís e João Pedro Rodrigues Luís 
DLB N.º 1110/06 | Presente o ofício n.º 1490, de 2006/06/01, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (Ent. 06/14584, de 7 de Junho), acompanhado de um pedido 

apresentado por Artur Jorge Rodrigues Luís e João Pedro Rodrigues Luís, solicitando 

parecer para a criação de uma empresa no ramo de actividade de: Reparação de Calçado e 

Outros Artigos de Couro a localizar na Urbanização Nova Leiria, Lote 26 R/C, Almuinha 

Grande, Marrazes.  

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

Freguesia de Marrazes, constante no ofício n.º 659, de 2006/06/29 anexo ao respectivo 

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

24º 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. 

 
6.2. Licença especial de ruído (ENTFE-2006/4861) 
DLB N.º 1111/06 | Presente o requerimento do CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA 

GRANDE, a solicitar autorização para efectuar um lançamento de fogo de artifício na prova 

“Rally Centro de Portugal – 2006”, a realizar no parque de estacionamento anexo ao Estádio 

Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no dia 15 de Setembro, do corrente ano, no 

horário compreendido entre as 20:00h e as 22:00h. 

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

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito, em conformidade com o 

disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro, bem como 

autorização para a realização do fogo de artifício ao abrigo do n.º 2 do artigo 29.º do 

Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.3. Licença especial de ruído (Ent.20327/06) 
DLB N.º 1112/06 | Presente o requerimento do CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA 

POCARIÇA, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de espectáculo de 

“Tasquinhas, actuação de vários conjuntos e projecção de videogramas” no recinto de 

estacionamento do referido Centro sito no lugar de Pocariça, freguesia de Maceira, deste 
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concelho, nos dias 1, 2 e 3 de Setembro, do corrente ano, no horário compreendido entre as 

21:00h e as 24:00h. 

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

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.4. Licença especial de ruído (Ent.19001/06) 
DLB N.º 1113/06 | Presente o requerimento da FREGUESIA DE MONTE REDONDO, a 

solicitar licença especial de ruído, para a realização de espectáculo de “Festival de Bandas, 

Mostras de Arte e Sensibilização Ambiental” num Pavilhão sito na Rua dos Marques, em 

Casal Novo, freguesia de Monte Redondo, deste concelho, nos dias 7 a 10 de Setembro, do 

corrente ano, no horário compreendido entre 22:00h e 03:00h, com excepção do dia 9 que 

terminará às 05:00h 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido, no dia 

7 até 24:00h e nos restantes dias até às 03:00h, mediante emissão de licença especial de 

ruído para o efeito, devendo informar-se a Junta de Freguesia que será a última vez que 

esta actividade poderá ser realizada naquele local. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.5. Licença especial de ruído (Ent.20885/06) 
DLB N.º 1114/06 | Presente o requerimento do CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE 

SEGODIM, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de espectáculo de 

“Festejos Anuais do Clube” nas instalações da sede do clube sitas em Segodim, freguesia 

de Monte Real, deste concelho, nos dias 2 e 3 de Setembro, do corrente ano, no horário 

compreendido entre as 14:00h e as 24:00h. 

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

mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.20328/06) 
DLB N.º 1115/06 | Presente o requerimento de ILÍDIO GRILO GOMES, residente na Rua 

Principal n.º 55, Grou, freguesia de Monte Redondo, a solicitar licença especial de ruído, 

para a realização de “Karaoke”, no parque de estacionamento, do seu estabelecimento sito 

no lugar de Grou, n.º 55, freguesia da Monte Redondo, nos dias 23 e 30 de Agosto, desde 

as 22:00 horas até às 02:00h do dia seguinte. 

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

2006/08/23 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença especial 

de ruído para o efeito. 

 
6.7. Alargamento de horário de funcionamento (Ent.20780/06) 
DLB N.º 1116/06 | Presente o pedido do representante legal da Firma LEIRINOITES - 

ACTIVIDADES HOTELEIRAS E DE LAZER, L.DA, cujo estabelecimento se denomina 

“BEAT CLUB”, sito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 168, em Leiria, a solicitar 
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o prolongamento de horário de funcionamento até às 06:00 horas nos dias 1 e 2 de 

Setembro do corrente ano, para assinalar a reabertura, após remodelação, daquele 

estabelecimento.  

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pedido de 

prolongamento do horário, até às 06:00 horas nos dias 1 e 2 de Setembro do corrente ano a 

título excepcional, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.8. Alargamento de horário de funcionamento (Ent.19802/06) 
DLB N.º 1117/06 | Presente o pedido do representante legal da Firma PRONOITE - 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS COM ESPECTÁCULOS, L.DA, cujo estabelecimento se 

denomina “Fish Night Club”, sito na Rua Machado dos Santos, n.º 5, Apartado 4148, em 

Leiria, a solicitar o prolongamento de horário de funcionamento até às 07:00 horas nos dias 

8 e 9 de Setembro do corrente ano, para assinalar a reabertura, após período de férias, 

daquele estabelecimento.  

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pedido de 

prolongamento do horário, até às 06:00 horas nos dias 8 e 9 de Setembro do corrente ano a 

título excepcional, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 
 Divisão  de  Acção Educat iva  Munic ipa l  

 
Transportes Escolares. Circuitos Especiais 2006/2007 
DLB N.º 1118/06 | Presentes as actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas 

apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano lectivo 

2006/2007, que são do seguinte teor: 

«Aos dezassete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e seis, nesta cidade de 

Leiria e Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de Leiria, pelas 

dez horas e trinta minutos, reuniram os Senhores Paulo Manuel F. G. Felício, Isabel M.ª 

Pereira Ferreira do Quintal e Ludovino Manuel Pereira Ferraz dos Santos, os quais 

constituem o Júri para a abertura das propostas apresentadas para os TRANSPORTES 

ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2006/2007 - , conforme Edital n.º 

125/2006, de 14 de Julho, do qual o primeiro é o seu presidente, a fim de procederem ao 

acto formal de abertura de propostas. 

De harmonia com o disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos invólucros 

exteriores e de seguida, dos que continham a indicação exterior de “Documentos”, tendo-se 

verificado que é a seguinte a lista dos concorrentes, de acordo com a ordem de entrada dos 

invólucros:  
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- HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO, LDA. 

- GUERLENA – TÁXIS, LDA. 

- A J SILVA, LDª 

- TÁXIS CB LEIRIA, LDA. 

- TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA. 

- REBOQUES AVES DO LIZ, LDA. 

- TÁXIS GUARITA, LDA. 

- AVELINO PEREIRA CORREIA 

- ANÍBAL PEDROSA DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA. 

- JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS 

O presidente do júri procedeu à identificação dos concorrentes e dos seus 

representantes, tendo-se verificado que se encontravam presentes os representantes dos 

seguintes concorrentes: Táxis CB de Leiria Lda. e A J Silva Lda. 

A Comissão reuniu em sessão privada, e analisados os documentos deliberou 

ADMITIR todos os concorrentes. 

Rubricados e guardados os invólucros e os documentos, procedeu-se abertura das 

propostas dos concorrentes abaixo mencionados apresentando os seguintes valores: 

N.º 1 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Pernelhas – Parceiros 

TÁXIS CB LEIRIA, LDA. .......................................................................... € 15,00/Dia 

N.º 2 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade:Moinhos de Carvide - Carvide 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA. ............................................................ € 21,00/Dia 

AVELINO PEREIRA CORREIA ............................................................... € 29,99/Dia 

N.º 3 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Alqueidão – Boavista 

HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO , LDA................................................. € 13,00/Dia 

A J SILVA, LDª ........................................................................................ € 12,50/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LDA. .......................................................................... € 13,00/Dia 

N.º 4 - COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA – MONTE REDONDO 

Transporte de aluno deficiente* 

Localidade: Bajouca de Baixo 

*Inclui cadeira de rodas eléctrica 

TÁXIS GUARITA, LDA. ........................................................................... € 15,00/Dia 

ANÍBAL PEDROSA DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA. ............................. € 15,00/Dia 

N.º 5 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidade: Coimbrão. 
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TÁXIS GUARITA, LDA. ............................................................................ € 14,00/Dia 

N.º 6 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Graveto – Monte Redondo 

TÁXIS GUARITA, LDA. .............................................................................€ 10,00/Dia  

ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LDA. ................................... € 14,50/Dia 

N.º 7 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 

Transporte de aluno deficiente * 

Localidade: Monte Real. 

*A Viagem de regresso depois das aulas será para Carvide 

TÁXIS GUARITA, LDA. ............................................................................ €10,00/Dia 

N.º 8 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Riba d’Aves - Ortigosa. 

REBOQUES AVES DO LIZ. LDA............................................................. € 20,00/Dia 

N.º 10 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidades: Matos, Casal Novo e Fonte Cova – Monte Redondo. 

TÁXIS GUARITA, LDA. ............................................................................ € 20,00/Dia 

N.º 11 - ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DE MARRAZES 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Gândara dos Olivais – Marrazes 

TÁXIS CB LEIRIA, LDA............................................................................ € 24,00/Dia 

REBOQUES AVES DO LIZ. LDA............................................................. € 17,00/Dia 

N.º 12 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 

Transporte de alunos deficientes 

Localidades: Casal Novo e Barreiros - Amor 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA. ............................................................ € 15,00/Dia 

N.º 13 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 

Transporte de aluno deficiente* 

Localidade: Vidigal - Pousos 

*Inclui uma cadeira de rodas eléctrica 

TÁXIS CB LEIRIA, LDA............................................................................ € 48,00/Dia 

JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS   ....................................€ 25,00/Dia 

N.º 14 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de aluna deficiente 

Localidade: Mata da Bidoeira – Bidoeira de Cima 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA. ............................................................. € 20,00/Dia 

N.º 15 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidade: Codiceira - Azoia 
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TÁXIS CB LEIRIA, LDA.  € 18,00/Dia 

N.º 16 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de aluna deficiente 

Localidade: Famalicão – Cortes 

TÁXIS CB LEIRIA, LDA. .......................................................................... € 15,00/Dia 

JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS...................................... € 14,00/Dia 

N.º 17 – ESCOLA BÁSICA 2,3/S DE MACEIRA 

Transporte de aluno deficiente * 

Localidade: Maceirinha – Maceira 

* Quatro viagens por dia 

GUERLENA – TÁXIS, LDA. .................................................................... € 20,00/Dia 

N.º 18 – ESCOLA DO 1.º CEB DE BAJOUCA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Marinha do Engenho – Bajouca 

ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LDA. ..................................... € 7,00/Dia 

N.º 19 – ESCOLA EB 2 PADRE FRANCLIM – VIEIRA DE LEIRIA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Carvide 

AVELINO PEREIRA CORREIA.................................................................€ 10,50/Dia 

N.º 20 – COLÉGIO DINIS DE MELO - AMOR 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Carvide 

TÁXIS GUARITA, LDA. ............................................................................ € 20,00/Dia 

AVELINO PEREIRA CORREIA ...............................................................€ 14,00/Dia 

N.ºs 1 e 15 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS – LEIRIA/ ESCOLA BÁSICA 

DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Proposta com variante 

GUERLENA – TÁXIS, LDA. ................................................................ € 30,00/Dia 

Para a realização do Circuito N.º 9, não foi entregue qualquer proposta. 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, a comissão 

procedeu, em sessão privada, ao exame formal das propostas e deliberou excluir a proposta 

da firma Guerlena Táxis, Lda. para os circuitos n.ºs 1 e 15, atendendo a que não cumpre o 

disposto no n.º 7.2 do Programa de Concurso, ou seja “A apresentação de propostas 

correspondentes a variantes ao projecto do circuito ou a parte dele, não dispensa o 

concorrente da apresentação de propostas para a realização do circuito tal como foi posto a 

concurso”. 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto público 

encerrando os trabalhos. 

ANÁLISE DE PROPOSTAS 
RELATÓRIO 

Aos dezoito dias do mês de Agosto do ano de dois mil e seis, pelas doze horas, 

reuniu no Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de Leiria, a 
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Comissão de Análise de Propostas do Concurso para Transportes Escolares – Circuitos 

Especiais – Ano Lectivo 2006/2007, designada pela Ex.ma Senhora Presidente da Câmara 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos, em 25/07/2006, para proceder à apreciação das propostas 

admitidas no concurso supra referido, constituída pelos Senhores: 

- PAULO MANUEL F. G. FELÍCIO – Técnico Superior de 2.ª Classe; 

- ISABEL M.ª PEREIRA FERREIRA DO QUINTAL – Educadora de Infância; 

- LUDOVINO MANUEL P. F. DOS SANTOS – Assistente Adm.º Principal; 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada pela 

Comissão de Abertura de Propostas, tendo sido admitidos os dez concorrentes presentes ao 

concurso. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 

Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e Portaria n.º 766/84, de 

27 de Setembro, - esta Comissão propõe: 

1. Adjudicar os seguintes circuitos: 
1.1.Circuito n.º 1 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA ............................................  € 15,00/Dia 

Circuito n.º 5 – TÁXIS GUARITA, LDA ..................................................... €14,00/Dia 

Circuito n.º 7 – TÁXIS GUARITA, LDA. .....................................................€10,00/Dia 

Circuito n.º 8 – REBOQUES AVES DO LIZ, LDA. .....................................€20,00/Dia 

Circuito n.º 10 – TÁXIS GUARITA, LDA ....................................................€20,00/Dia 

Circuito n.º 12 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA......................................€15,00/Dia 

Circuito n.º 14 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA.....................................€ 20,00/Dia 

Circuito n.º 15 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA.............................................€18,00/Dia 

Circuito n.º 17 – GUERLENA TÁXIS, LDA ................................................€20,00/Dia 

Circuito n.º 18 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.............€ 7,00/Dia 

Circuito n.º 19 – AVELINO PEREIRA CORREIA ......................................€10,50/Dia 

Por serem os únicos concorrentes que apresentaram proposta para a execução dos 

referidos circuitos. 

1.2. Circuito n.º 2 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA .................................... €21,00/Dia 

Circuito n.º  3 – A J SILVA, LDA..............................................................€12,50/Dia 

Circuito n.º 6 – TÁXIS GUARITA, LDA................................................... €10,00/Dia 

Circuito n.º 11 – REBOQUES AVES DO LIZ, LDA..................................€17,00/Dia 

Circuito n.º 13 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS...........€25,00/Dia 

Circuito n.º 16 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS...........€14,00/Dia 

Circuito n.º 20 – AVELINO PEREIRA CORREIA ....................................€14,00/Dia 

A adjudicação destes circuitos é feita com base no n.º 3.5 da Portaria n.º 766/84, de 

27 de Setembro, ou seja, por apresentarem o mais baixo preço. 

1.3. Circuito n.º 4 – TÁXIS GUARITA, LDA. …………………………………..€ 15,00/Dia 

A adjudicação deste circuito é feita atendendo ao n.º 3.5 da Portaria 766/84, de 27 

de Setembro, ou seja, garantia de melhor execução do serviço. 

Para o Circuito n.º 9 não houve apresentação de propostas. 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Exma. Câmara 

Municipal para conhecimento e decisão. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em consideração a proposta de 

cabimento n.º 4339/2006, de 24/08/2006 e concordando com o proposto no relatório da 

comissão de análise acima transcrito, deliberou por unanimidade adjudicar os circuitos a 

cada um dos seguintes concorrentes: 

Circuito n.º   1 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA...........................................................€15,00/Dia 

Circuito n.º   2 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA....................................................€21,00/Dia 

Circuito n.º   3 – A J SILVA, LDA.. ...........................................................................€12,50/Dia 

Circuito n.º   4 – TÁXIS GUARITA, LDA. ................................................................€15,00/Dia 

Circuito n.º   5 – TÁXIS GUARITA, LDA. .................................................................€14,00/Dia 

Circuito n.º   6 – TÁXIS GUARITA, LDA. .................................................................€10,00/Dia 

Circuito n.º   7 – TÁXIS GUARITA, LDA. ................................................................€10,00/Dia 

Circuito n.º   8 – REBOQUES AVES DO LIZ, LDA. ................................................€20,00/Dia 

Circuito n.º 10 – TÁXIS GUARITA, LDA. .................................................................€20,00/Dia 

Circuito n.º 11 – REBOQUES AVES DO LIZ, LDA. .................................................€17,00/Dia 

Circuito n.º 12 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA....................................................€15,00/Dia 

Circuito n.º 13 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS ..........................€25,00/Dia 

Circuito n.º 14 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LDA....................................................€20,00/Dia 

Circuito n.º 15 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LDA...........................................................€18,00/Dia 

Circuito n.º 16 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS ...........................€14,00/Dia 

Circuito n.º 17 – GUERLENA TÁXIS, LDA. .............................................................€20,00/Dia 

Circuito n.º 18 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LDA. ........................€07,00/Dia 

Circuito n.º 19 – AVELINO PEREIRA CORREIA ....................................................€10,50/Dia 

Circuito n.º 20 – AVELINO PEREIRA CORREIA ....................................................€14,00/Dia 

 Mais deliberou, por considerar urgente, dispensar a audiência dos interessados nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 

 Deliberou ainda, por ter ficado deserto, abrir concurso limitado tendo em vista a 

adjudicação do circuito n.º 9. 
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. Apresentação do projecto SABIA. Projecto de animação da leitura para adultos 
institucionalizados 
DLB N.º 1119/06 | Pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura foi apresentado o 

documento impresso do PROJECTO SABIA. Trata-se de um projecto de animação da leitura 

dirigido ao público adulto, cuja finalidade é oferecer um serviço de leitura da 

responsabilidade da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira junto dos munícipes de Leiria 

mais idosos e institucionalizados.  
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Este grupo de indivíduos representam um segmento de público que, por 

circunstâncias várias, dificilmente podem frequentar a Biblioteca Municipal e usufruir dos 

serviços que nela são disponibilizados. 

O Projecto SABIA começou por ser articulado com a Divisão de Acção Social que 

avaliou a sua pertinência, propôs as instituições onde arrancaria o projecto e assumiu o 

papel de ligação entre a equipa da Biblioteca Municipal e as instituições escolhidas. 

Ficou decidido que o trabalho arrancaria numa primeira fase em três instituições sedeadas 

em áreas rurais do concelho, nomeadamente instituições de apoio aos idosos das freguesias 

de Bajouca, Bidoeira e Souto da Carpalhosa.  

Em reunião com todos os intervenientes (da parte do Município as divisões de Acção 

Social e das Bibliotecas e Arquivo Histórico e as três instituições supra mencionadas) 

decidiu-se: 

- fazer um pequeno questionário com o objectivo de reunir o máximo de informações 

sobre o público-alvo, que será distribuído e recolhido pelos profissionais das 

instituições visadas e devolvido à Biblioteca Municipal; 

- apresentar uma proposta de calendário para as sessões que decorrerão entre 

Setembro e Dezembro de 2006, com uma sessão mensal por instituição. 

Para a concretização deste projecto a equipa de Animação da Leitura da Biblioteca 

Municipal depende do serviço de transportes que em calendário previamente estabelecido 

deverá assegurar a ida e a vinda da equipa às instituições participantes.  

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Apoio ao Festival de Teatro "O Acaso" 
DLB N.º 1120/06 | Presente na Divisão da Cultura e Gestão dos Espaços Culturais carta do 

grupo de teatro “O Nariz” solicitando apoio financeiro para a concretização do XI Acaso -

Festival de Teatro.  

O Festival decorrerá em Outubro e Novembro e para além de espectáculos de teatro 

em diversos concelhos estão previstas exposições, lançamentos de livros e concertos com 

bandas da região. 

Pelo exposto e tendo em conta a qualidade dos programas apresentados nos 

últimos anos e que a maior parte dos espectáculos (8) tem lugar em Leiria, constituindo para 

o Concelho uma mais-valia cultural inquestionável, propõe-se que se atribua ao grupo de 

teatro «O Nariz» o apoio de €5.000,00 para do Festival, sendo 25% (€1.250,00) pagos na 

primeira semana de Setembro e os restantes 75% (€3.750,00) em Outubro, utilizando para 

isso a verba inscrita em Plano na rubrica 12/040701 – 0203-A-235 (Apoio a organismos 

promotores de cultura – Grupos de Teatro, à qual se refere ainda a proposta de cabimento 

n.º 4330/06, de 23 de Agosto. 

 

A Câmara, depois de analisar a informação da Divisão da Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais e, tendo em conta a valiosa contribuição do Festival de Teatro em causa 

no panorama cultural da região e concomitantemente o interesse municipal, deliberou por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
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atribuir ao Grupo de Teatro “O Nariz” a verba de €5.000,00, para suporte das despesas com 

o Festival “O Acaso”, a pagar por duas vezes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.3. Classificação da designada "Casa dos Pintores", sita no n.º 5 da Rua Acácio de 
Paiva, em Leiria 
DLB N.º 1121/06 | A Casa dos Pintores, imóvel pertencente ao património edificado do 

Município de Leiria, é um elemento arquitectónico notável e de grande importância para a 

história da Cidade de Leiria. Esta construção fecha o conjunto edificado em que se insere na 

extremidade Sudeste, entre a Rua Acácio Paiva e o final da Rua Manuel António Rodrigues. 

Sendo os imóveis envolventes mais recentes, a sua fachada principal destaca-se pela sua 

estética arquitectónica e pela magnífica vista que proporciona a partir do Largo Paio 

Guterres (Pensão Gato Preto), vislumbrando-se atrás da varanda de madeira, num plano 

mais afastado, o Castelo de Leiria.  

No entanto, o valor histórico-cultural deste edifício não se restringe ao 

enquadramento estético, pois a sua existência é um testemunho da malha urbana medieval 

que deu origem ao Centro Histórico de Leiria e que perdurou desde os séculos XII/XIII até 

aos séculos XVIII e XIX, sendo visível na projecção planimétrica do século XV, elaborada a 

partir de cartografia dessa data. A construção do actual edifício terá sido entre os séculos 

XVII e XVIII. 

Por se tratar de um elemento com grande relevância para a história da cidade de 

Leiria, propõe-se a classificação do imóvel, popularmente designado por Casa dos Pintores, 

como Imóvel de Interesse Municipal, ao abrigo da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, no 

artigo 15.º, pontos 2 e 6 e artigo 94.º, pontos 1 e 2, complementada com o Despacho n.º 

48/2002, de 26 de Agosto.  
Analisado o assunto e concordando com os motivos invocados na informação 

prestada pela Divisão de Museus e Património, a Câmara deliberou por unanimidade de 

acordo com a atribuição prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro e a competência que lhe confere a alínea m) do n.º 2 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, considerar o edifício sito no n.º 5 da Rua Acácio Paiva em Leiria como “Imóvel 
de Interesse Municipal”. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.4. Jornadas Europeias do Património - 2006 - "O Património somos nós" 
DLB N.º 1122/06 | Presente a informação da Divisão de Museus e Património que a seguir 

se transcreve: 

«O Conselho da Europa e a União Europeia promovem anualmente as Jornadas Europeias 

do Património durante os meses de Setembro e Outubro. Este ano o projecto envolve 50 

países e é subordinado ao tema: "Património [...] somos nós". Em Portugal a iniciativa terá 

lugar nos dias 22, 23 e 24 de Setembro, coordenada pelo IPPAR (Instituto Português do 

património Arquitectónico), que organiza a informação e divulgação do programa de 

actividades dos diversos municípios participantes. 
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A cidade de Leiria participa de forma activa nesta iniciativa desde 2002, com 

resultados muito positivos, atestados pela boa adesão de público nas actividades propostas. 

Na edição 2006 sugerem-se actividades que envolvam o público ao património histórico, 

com o seguinte programa de actividades: 

Data/hora Actividade Local Público Alvo Coordenação 

22 Sexta-Feira 

14h00-16h30 
- Jogos antigos de Tabuleiro 

Biblioteca 

(BMALV) 

Adolescente e 

Adultos 

DMP | BMALV 

Pedro Ferreira 

22 Sexta-Feira 

16h45 
- Visita guiada ao Castelo Castelo 

Adolescente e 

Adultos 

DMP 

Pedro Ferreira 

23 Sábado 

14h00-16h30 
- Jogos antigos de Tabuleiro 

Biblioteca 

(BMALV) 

Adolescente e 

Adultos 
“” 

23 Sábado 

16h45 
- Visita guiada ao Castelo Castelo 

Adolescente e 

Adultos 
“” 

23 Sábado 

10h30 | 14h30 
- Visita guiada à Exposição 

“Habitantes e Habitats” 
Castelo 

Adolescente e 

Adultos 

DMP 

Susana 

Carvalho 

22 / 23 / 24 Entrada Gratuita no Castelo Castelo 
Todos os 

visitantes 
---------------------- 

Propõe-se assim o programa possível que, atendendo à proximidade da data do evento e à 

existência de outros projectos a decorrer em simultâneo, não permite o desenvolvimento de 

mais actividades.» 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
8.2.1. Apoio para a Realização da "Corrida do Dia Olímpico" - Associação Distrital de 
Atletismo de Leiria 
DLB N.º 1123/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

presente em reunião de Câmara a carta da Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ENT 

06/19652, de 2 de Agosto), a propor a colaboração do Município de Leiria para 

desenvolvimento de actividades inseridas na “Corrida do Dia Olímpico”, a ter lugar no dia 17 

de Setembro de 2006. Para o efeito, solicita apoio logístico e de divulgação, no âmbito da 

realização das actividades que constituem o evento em epígrafe, designadamente: 

• Espaço Saúde: Parque de Estacionamento do Estádio Municipal de Leiria, das 

15H00 às 20H00; 

• Mini Olimpíadas: Parque de Estacionamento do Estádio Municipal de Leiria, das 

16H00 às 19H00; 

• Momento Fitness: Parque de Estacionamento do Estádio Municipal de Leiria, das 

16H00 às 17H50 e das 18H30 às 20H00; 

• Corrida do Dia Olímpico: Ruas da Cidade, com partida e chegada junto do Estádio 

Municipal de Leiria, pelas 18H00; 

• Caminhada Olímpica: Ruas da Cidade, com partida e chegada junto do Estádio 

Municipal de Leiria, pelas 18H00. 

Considerando que: 
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A “Corrida do Dia Olímpico” é promovida no âmbito do Dia Olímpico, comemorado em todo o 

mundo desde 1948, reunindo milhares de pessoas em torno do Olimpismo, tentando utilizar 

o desporto como factor de socialização; 

A comemoração do Dia Olímpico em Portugal foi atribuída a Leiria – Associação Distrital de 

Atletismo de Leiria, através do Comité Olímpico Português e da Federação Portuguesa de 

Atletismo; 

O programa do Dia Olímpico, para além da realização obrigatória da Corrida do Dia 

Olímpico, terá um conjunto de outras actividades que enriquecerão a comemoração deste 

dia e proporcionarão à população em geral uma diversidade de escolha que permitirá 

adequar essas actividades à prestação desportiva de cada pessoa; 

Serão, ainda, concretizadas actividades junto de crianças e jovens, bem como acções de 

controlo da saúde; 

No que respeita à promoção/divulgação e ao apoio logístico para a realização da ”Corrida do 

Dia Olímpico, propõe-se a atribuição do seguinte: 

- Transporte e colocação de grades nos arruamentos que constituem o percurso da 

Corrida do Dia Olímpico e no Parque de Estacionamento do Estádio Municipal de Leiria, 

para delimitação dos espaços de realização das Mini Olimpíadas, Espaço Saúde e 

Momento Fitness; 

- Transporte e montagem de estrado metálico, no Parque de Estacionamento do Estádio 

Municipal de Leiria, para o Momento Fitness; 

- Disponibilização de 2 tendas (3x3 m), a colocar no Parque de Estacionamento do 

Estádio Municipal de Leiria, para a organização;  

- Disponibilização de iluminação e corrente eléctrica para as 3 tendas (organização e 

Espaço Saúde) e som, e respectiva assistência técnica (electricista) para as estruturas 

eléctricas instaladas no recinto;  

- Disponibilização e transporte de mesas e cadeiras para as tendas da organização, 

Espaço Saúde e Mini Olimpíadas; 

- Impressão de 2000 folhetos A5 e 200 cartazes A3 para a divulgação do evento; 

- Utilização dos meios de divulgação municipais (site, painéis informativos, etc.);  

- Elaboração de 20 pendões para a promoção do evento; 

- Disponibilização do Salão Nobre dos Paços do Concelho para efeitos de realização da 

conferência de imprensa para divulgação do evento; 

- Disponibilização do Parque de Estacionamento do Estádio Municipal de Leiria, para a 

montagem da logística das diversas actividades, a partir das 08H00; 

- Disponibilização de espaço no átrio da Porta 2 do Estádio Municipal de Leiria Dr. 

Magalhães Pessoa, para a realização da Exposição Olímpica; 

- Solicitação da presença dos Bombeiros Municipais de Leiria ou da Delegação de Leiria 

da Cruz Vermelha Portuguesa durante as várias iniciativas (entre as 15H00 e as 20H00); 

- Solicitação de reforço policial necessário ao desenvolvimento da corrida e caminhada 

(entre as 17H00 e as 19H00); 

- Solicitação de reforço da limpeza dos arruamentos que fazem parte do percurso da 

corrida e da caminhada; 
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- Concessão de licença especial de ruído entre as 14h00m e as 20h00m. 

De acordo com as deliberações n.ºs 1520/05 e 1523/05 do despacho de delegação de 

competências da Senhora Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2005, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e de acordo 

com a subdelegação de competências lhe conferidas pela Senhora Presidente em despacho 

de 4 de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de 

Dezembro, a Senhora Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia 4 de Agosto, despacho 

de autorização para a realização das provas desportivas e emissão das licenças especiais 

de ruído. 

De forma a possibilitar a realização da Corrida do Dia Olímpico será necessário interditar ao 

trânsito, entre as 18H00 e o final da prova, a Rua Miguel Bombarda, a Rua da Vitória, o 

Largo das Forças Armadas, a Rua Almeida Garret, a Avenida Heróis de Angola, a Praça do 

Emigrante, a Avenida Cidade de Maringá, a Rotunda do Estádio, a Avenida Bernardo 

Pimenta, arruamento de acesso ao Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa e Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque. 

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 apoiar a Associação Distrital de Atletismo de Leiria no seguinte: 

a) prestar o apoio à organização, designadamente logístico e de divulgação/promoção do 

evento, nos termos da proposta apresentada pela Senhora Vereadora do Desporto; 

b) autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização das provas desportivas 

que pertencem ao Dia Olímpico; 

Mais deliberou dar conhecimento da deliberação à PSP, assim como às diversas 

entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas alterações 

ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2.2. Apoio para a Realização do Rally Centro de Portugal "Super Especial" 
organizado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande 
DLB N.º 1124/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é 

presente em Reunião de Câmara a carta do Clube Automóvel da Marinha Grande (ENT-

2006/13078 de 24/05/06), a propor a colaboração do Município de Leiria para 

desenvolvimento de actividades inseridas na classificativa “Super Especial” do Rally Centro 

de Portugal, a ter lugar no dia 15 de Setembro de 2006. Para o efeito, solicita apoio logístico 

e de divulgação, no âmbito da realização das actividades que constituem o evento. 

Considerando que a classificativa “Super Especial” é promovida no âmbito do Rally Centro 

de Portugal, prova automobilística pertencente ao calendário do Campeonato Nacional 

FPAK de Ralis e à Taça da Europa FIA de Ralis; 

 

Considerando que a região em que Leiria se insere tem grandes tradições automobilísticas, 

nomeadamente na organização de provas desportivas; 
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No que respeita à promoção/divulgação e ao apoio logístico para a realização da 

classificativa “Super Especial”, propõe-se a atribuição do seguinte: 

- Transporte e apoio na colocação de grades envolvendo o recinto onde se disputará a 

prova e envolvendo o local do parque fechado onde os veículos ficarão antes de entrada 

em prova; 

- Transporte e apoio na colocação dos elementos que serão utilizados na demarcação do 

percurso da prova; 

- Apoio humano durante o período de treinos livres (manhã do dia 15/09), durante e após 

a prova para remoção dos equipamentos; 

- Disponibilização de sistema de som para apoio à prova e informação dos espectadores, 

assim como da necessária de corrente eléctrica; 

- Utilização dos meios de divulgação municipais (site, painéis informativos, etc.);  

- Disponibilização do Parque de Estacionamento do Estádio Municipal de Leiria, para a 

montagem do circuito e realização da realização da prova, a partir das 13h00 do dia 12 

de Setembro; 

- Disponibilização do Parque de Estacionamento junto do Canoa Club para local de apoio 

às marcas participantes na prova; 

- Disponibilização de parte do estacionamento junto ao edifício do NERLEI para 

implementação do Parque Fechado para as viaturas de competição; 

- Disponibilização de WC’s para os elementos envolvidos na prova e público; 

- Solicitação da presença dos Bombeiros Municipais de Leiria ou da Delegação de Leiria 

da Cruz Vermelha Portuguesa durante a prova (entre as 10h00 e as 24h00); 

- Solicitação de reforço policial necessário ao desenvolvimento da prova (entre as 18h00 e 

as 24h00), assegurando o pagamento do serviço remunerado, caso seja solicitado pelo 

Comando Distrital da PSP; 

- Solicitação de reforço da limpeza dos espaços que fazem parte do percurso da prova e 

zonas adjacentes onde se concentre o público; 

- Concessão de licença especial de ruído entre as 21h00 e as 24h00. 

De acordo com as deliberações n.os 1520/05 e 1523/05 do despacho de delegação de 

competências da Sr.ª Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2005, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e de acordo 

com a subdelegação de competências lhe conferidas pela Sr.ª Presidente em despacho de 4 

de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de 

Dezembro, a Senhora Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia 28 de Agosto, despacho 

de autorização para a realização da provas desportivas e emissão das licenças especiais de 

ruído. 

De forma a possibilitar a realização da classificativa “Super Especial” do Rally Centro de 

Portugal será necessário implementar as seguintes alterações ao trânsito, a implementar 

entre as 18H00 e o final da prova: 
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• Interditar ao trânsito a Avenida Bernardo Pimenta, no troço compreendido entre a 

Rotunda da Zona Desportiva e a Rotunda do Estádio, na via adjacente ao espaço onde 

será realizada a prova; 

• Interditar ao trânsito o arruamento de acesso ao Estádio Municipal Dr. Magalhães 

Pessoa e o arruamento que o circunda; 

• Interditar ao trânsito a Rua do Estádio, apenas no sentido entre a Rua Bárbara Vaz 

Preto e a Avenida Bernardo Pimenta. 

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 apoiar o Clube Automóvel da Marinha Grande no seguinte: 

a) Prestar o apoio à organização, designadamente logístico e de 

divulgação/promoção do evento, nos termos da proposta apresentada pela Senhora 

Vereadora do Desporto. 

b) Autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização da prova 

desportiva. 

 Mais deliberou dar 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2.3. Apoio à Associação de Andebol de Leiria para a realização do Sorteio do 
Campeonato Nacional da I Divisão de Seniores Femininos da Época 2006/2007 
DLB N.º 1125/06 | Presente pedido de apoio (ENTFE 06/5105, de 24 de Agosto) da 

Associação de Andebol de Leiria para a realização do Sorteio do Campeonato Nacional da I 

Divisão de Seniores Femininos da Época 2006/2007, a realizar na Cidade de Leiria, no dia 

23 de Setembro de 2006, entre as 15h 00m e as 18h 00m, numa organização conjunta entre 

esta Associação e a Federação de Andebol de Portugal. 

Trata-se de uma iniciativa de relevância mediática nacional que dignifica a Cidade e 

que envolve uma equipa de Leiria, concretamente a Equipa de Seniores Femininos da 

Juventude Desportiva do Lis, que participa neste Campeonato pelo quinto ano consecutivo. 

Assim, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

atribuição à Associação de Andebol de Leiria de um apoio para fazer face às despesas com 

a co-organização do evento no montante de €127,05 (cento e vinte e sete euros e cinco 

cêntimos). 

Analisado o assunto, tendo em consideração o interesse municipal na realização em 

Leiria do Sorteio do Campeonato Nacional da I Divisão de Seniores Femininos da Época 

2006/2007 e a proposta de cabimento n.º 4392/06, de 25 de Agosto, e nos termos 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 à Associação de 
 
CMLeiria/ Acta n.º 19, de 2006.08.31 
 
 



                                                                                                                                                                          1162 (46)                                     

Andebol de Leiria um apoio para fazer face às despesas com a co-organização do Sorteio 

no valor de €127, 05 (cento e vinte e sete euros e cinco cêntimos). 

 
8.2.4. Programa de Modernização de Clubes 2006 
DLB N.º 1126/06 | No âmbito das candidaturas realizadas pelos Clubes/Colectividades do 

Concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de Modernização de Clubes, propõe a 

Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição dos seguintes apoios: 

1. COMUNICAÇÕES 
a) Instalação de Linha Telefónica e respectivo Telefone, aos seguintes Clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

AD Capoeira Ginga Camará Leiria 

ACD Serra Porto de Urso Monte Real 

   TOTAL: 2 Linhas Telefónicas e 2 Telefones 

Nesta área o Município de Leiria comparticipará na aquisição e instalação da linha telefónica 

e telefone mediante a apresentação de documento comprovativo de despesa, bem como, a 

assinatura mensal do serviço telefónico durante os doze primeiros meses após a instalação. 

b) Instalação de Fax, aos seguintes Clubes: 
CLUBE FREGUESIA 

Casa do Povo do Arrabal Arrabal 

CR Moinhos de Carvide Carvide 

CCR Sete Arcos Colmeias 

AD Capoeira Ginga Capoeira Leiria 

Núcleo Desportos Motorizados de Leiria Milagres 

ACD Serra Porto Urso Monte Real 

   TOTAL: 6 Faxes. 

Os faxes serão adquiridos pelo Município de Leiria e disponibilizados de imediato aos 

clubes. A instalação dos faxes fica a cargo dos clubes, devendo os mesmos serem 

levantados na Divisão do Desporto. 

2. INFORMATIZAÇÃO 
a) Atribuição de 1 Computador, aos seguintes clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

ADCR Azoia Azoia 

Clube de Badminton de Leiria Barreira 

CDR Outeirense Carvide 

CCR Sete Arcos Colmeias 

ADCR Bairro dos Anjos Leiria 

Juventude Desportiva do Lis Leiria 

ACR Arnal Maceira 

GCD Telheirense Maceira 

Unidade Canina de Salvamento de Leiria Milagres 

CCD Pernelhas Parceiros 

AR Andrinense Pousos 

URCD “Os Unidos” Pousos 

ACRD Santa Eufémia Santa Eufémia 
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   TOTAL: 13 Computadores com Modem Interno e Software. 

Os computadores com Modem Interno para ligação à Internet e o Software serão adquiridos 

pelo Município de Leiria e disponibilizados de imediato aos clubes. 

b) Atribuição de 1 Impressora, aos seguintes clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

Clube de Badminton de Leiria Barreira 

CDR Outeirense Carvide 

CCR Sete Arcos Colmeias 

Clube de Veteranos do Lis Leiria 

GCD Telheirense Maceira 

Unidade Canina de Salvamento de Leiria Milagres 

CCD Pernelhas Parceiros 

AR Andrinense Pousos 

URCD “Os Unidos” Pousos 

ACRD Santa Eufémia Santa Eufémia 

   TOTAL: 10 Impressoras. 

As impressoras serão adquiridas pelo Município de Leiria e disponibilizados de 

imediato aos clubes. 
3. RECURSOS HUMANOS 

a) Funcionário Administrativo: 

CLUBE FREGUESIA 

GAU Bajouca Bajouca 

GDR Boavista Boavista 

CRC Abelha Colmeias 

AS Académico de Leiria Leiria 

Juventude Desportiva do Lis Leiria 

CITL Pousos 

CPR Pocariça Maceira 

   T O TAL: 7 Funcionários Administrativos 

b) Técnico de Desporto: 

CLUBE FREGUESIA 

Hóquei Clube de Leiria Leiria 

   TOTAL: 1 Técnico de Desporto 

Quadro 1 – Com o apoio do IEFP 
Nesta área deverão os clubes contactar o Instituto de Emprego e Formação Profissional 

para a contratação de um funcionário administrativo no âmbito dos seus programas 

específicos. O Município de Leiria assegurará o subsídio de transporte, subsídio de 

alimentação e seguro. 

Quadro 2 – Sem o apoio do IEFP 
O quadro 2 só se aplica se se esgotarem as possibilidades de apoio do quadro 1. 

Nesta área o Município de Leiria comparticipa com: 

- 75% do salário mais o seguro, no primeiro ano; 

- 50% do salário mais seguro, no segundo ano; 

 
- 25% do salário mais seguro, no terceiro ano, se o contrato for a termo certo; 
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- 50% do salário mais seguro, no terceiro ano, se o contrato for sem termo; 

- 25% do salário mais seguro, no quarto ano, se o contrato for sem termo. 

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 apoiar as entidades de acordo com os mapas acima transcritos. 

 

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  

 
9.1. Alteração do objecto do Protocolo de Delegação de Competências da Junta de 
Freguesia de Parceiros (Ent 4868/2006) 
DLB N.º 1127/06 | Após análise por parte da Junta de Freguesia de Parceiros, esta verificou 

que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava 

de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 

«Requalificação da Rua do Cabeço da Rola, Rua dos Infestos, Rua Casal Leitão, Rua da 

Escola e Rua Cabeço do Roberto» para «Requalificação da Rua dos Infestos, Rua Casal 

Leitão e Rua da Escola». 

Este Protocolo foi aprovado em reunião de Câmara de 15/12/2005 e Assembleia 

Municipal de Leiria 29/12/2005, no valor de €35.000,00. 

A Câmara, face à informação, deliberou por unanimidade aprovar a alteração em 

epígrafe, dando seguimento à aprovação em Assembleia Municipal. 

 
9.2. XIV Festival Regional de Gastronomia de Leiria. Alterações ao Trânsito. 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente (INT-2006/8890) 
DLB N.º 1128/06 | Realiza-se, de 2 a 10 de Setembro, o XIV Festival Regional de 

Gastronomia de Leiria. Tal como tem sido habitual, o festival irá decorrer no centro de Leiria, 

no Passeio do Marachão. Considerando que se trata de um evento que atrai ao centro da 

cidade muitos visitantes, torna-se necessário promover espaços reservados para a logística 

dos restaurantes. 

Desta forma propõe-se: 

• Reservar os lugares de estacionamento no Largo Comendador José Lúcio da Silva e 

na Rua Américo Cortês Pinto, de dia 31 de Agosto a dia 12 de Setembro, para os 

utentes de cartão de estacionamento a emitir pela Câmara Municipal (2 para cada 

restaurante, 1 para cada stand institucional, 3 para a organização e 3 para 

convidados); 

• Considerando a necessidade de todos os restaurantes colocarem os equipamentos 

entre os dias 31 de Agosto e 1 de Setembro, sendo o único ponto de acesso aos 

quiosques garantido pelas escadas que promovem a ligação entre o Passeio do 

Marachão e o Largo Comendador José Lúcio da Silva, podem ocorrer grandes 
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constrangimentos ao trânsito local. Desta forma, poderá ser necessário, com o apoio 

da PSP encerrar ao trânsito a via referida para facilitar as operações de cargas e 

descargas; 

• Igual procedimento poderá necessário adoptar nos dias 11 e 12 de Setembro, 

quando for a retirada dos equipamentos dos restaurantes; 

• Afiguram-se como excepções à proibição anterior os veículos de residentes, os 

veículos afectos às obras do Teatro José Lúcio da Silva e do Novo Açude sobre o 

Rio Lis e os que se dirigem à oficina de automóveis situada no Largo Comendador 

José Lúcio da Silva. 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 159/99, 

de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é da competência da Câmara 

Municipal a gestão da rede viária de âmbito municipal. 

Tendo a Senhora Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ela concedido 

despacho de autorização das alterações ao trânsito, datado de 24 de Agosto, a ser ratificado 

em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da citada Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade de acordo com o n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, ratificar o despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Composição do Conselho Municipal de Trânsito 
DLB N.º 1129/06 | O Conselho Municipal de Trânsito é um órgão consultivo nesta área, 

reunindo sempre que necessário para se pronunciar sobre a problemática do trânsito em 

Leiria.  

Dado que se torna conveniente proceder à convocatória de reuniões deste Conselho 

e considerando a nova constituição da Assembleia Municipal, propõe-se como membros do 

Conselho Municipal de Trânsito: 

Assembleia Municipal de Leiria: 

- Um representante de cada grupo municipal. 

Técnicos do Município: 

- representante dos Bombeiros Municipais; 

- Director do Departamento de Planeamento e Urbanismo, que pode ser substituído pelo 

Responsável pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana; 

- Director de Departamento de Obras Municipais. 

Entidades externas (um representante por cada uma): 

- Freguesia de Leiria; 

- Freguesia de Marrazes; 

- Freguesia de Pousos; 

- Freguesia de Parceiros; 

- Freguesia de Azoia; 
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- Freguesia de Barreira; 

- Freguesia de Cortes; 

- Polícia de Segurança Pública; 

- Guarda Nacional Republicana; 

- Direcção de Estradas do Distrito de Leiria; 

- Direcção-Geral de Viação; 

- ADLEI; 

- NERLEI; 

- ANTRAL; 

- SITRA; 

- ACILIS; 

- Associação de Defesa do Centro Histórico; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Maceira; 

- Cruz Vermelha Portuguesa; 

- Hospital de Santo André; 

- Região de Turismo Leiria/Fátima; 

- Rodoviária do Tejo, S.A. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada e 

remeter a composição do Conselho Municipal de Trânsito à Assembleia Municipal para 

conhecimento e indicação do representante de cada grupo parlamentar. 

 
9.4. Aquisição de terreno para dois reservatórios de água  
DLB N.º 1130/06 | Retirado 

 
9.5. Cedência de terreno para construção de dois reservatórios de água. Protocolos 
DLB N.º 1131/06 | Pelo Senhor Vereador ENG.º FERNANDO CARVALHO, foram presentes 

as propostas de protocolos a estabelecer com os proprietários dos respectivos terrenos, 

tendo em vista a sua cedência para a construção de dois reservatórios de água, que abaixo 

se transcrevem: 

1. MINUTA DO PROTOCOLO RESPEITANTE À PARCELA A 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 

outorgante, e Multi 21 – Sociedade Imobiliária S.A., pessoa colectiva nº 506.113.760, com 

sede na Rua Dr. António Loureiro Borges, nº 4, R/C, Miraflores, Algés, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o nº 15.234, neste acto devidamente 

representada pelo seu Presidente do Conselho de Administração Senhor Bernardus Henri 

Johannes van Veggel, N.I.F. ________________, Bilhete de Identidade n.º _____________, 

emitido em ___/___/___, pelo arquivo de identificação de _____________, residente 

_____________________, freguesia de _________________, concelho de ____________, 

como segundo outorgante, é celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --  
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(Nota: Caso se verifique não ser possível a comparência do Sr. Bernardus van Veggel na 

assinatura do presente protocolo, a segunda outorgante nomeará um ou mais procuradores 

para representação da sociedade no presente acto.) 

--------------------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA ------------------------------------------  

O Município de Leiria, por intermédio dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

vai promover a construção de reservatórios, na zona habitualmente designada por “Quinta 

de Santo António”, na cidade de Leiria, tendo por objectivo a recepção dos caudais de água 

própria para consumo humano, a entregar pela sociedade “Águas do Mondego, S. A., no 

âmbito do “Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo 

Mondego – Bairrada”, o que permitirá o abastecimento, faseado, de água em quantidade e 

qualidade a todo o concelho.  

---------------------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA------------------------------------------  

O segundo outorgante é o actual dono e legítimo possuidor de um prédio urbano, situado em  

Maligueira e Arrabalde da Ponte, com área coberta de 15.470 m2 e, descoberta de 38.453 

m2, composto por um complexo industrial encerrado completamente desactivado e 

parcialmente em ruínas, a confrontar do norte com Manuel Estrela Ferreira, do sul com 

Álvaro Pires de Miranda e outros, e do nascente com João Ferreira de Sousa outros e do 

poente com Manuel Pereira da Silva e outros, descrito na 2ª Conservatória do Registo 

Predial de Leiria sob o número 3375 e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 3149 

e promotor imobiliário de projectos de reconhecida qualidade arquitectónica, encontrando-se 

a executar os estudos necessários para o desenvolvimento de um projecto imobiliário no 

referido prédio. 

---------------------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA------------------------------------------  

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, para levar a efeito as obras 

de construção descritas na cláusula primeira, respectivos acessos, e ainda para a 

construção da via estruturante prevista nos estudos do PP Leiria Norte, localizada a Norte do 

terreno, necessitam de ocupar uma parcela de terreno com a área de 5470 m2, marcada em 

planta anexa ao presente protocolo e que dele faz parte integrante, pertencente ao prédio 

descrito na cláusula segunda, da qual o segundo outorgante, por intermédio do presente 

protocolo, concede posse imediata ao Município de Leiria. 

---------------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA -------------------------------------------  

No acto de outorga do presente protocolo fica titulada a separação material do prédio acima 

descrito, em duas parcelas autónomas, a primeira com a área de 5470 m2, e a segunda com 

a área de 48453 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA QUINTA--------------------------------------------  

A separação jurídica da parcela de que ora se transmite a posse operar-se-á, a título de 

cedência ou de compensação, no âmbito de operação urbanística que o proprietário venha a 

promover para o prédio descrito na cláusula segunda, ou noutro de sua propriedade, na 

circunstância de se tratar de compensação.  

----------------------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA --------------------------------------------  

As dúvidas e omissões decorrentes do cumprimento deste protocolo serão resolvidas por 

acordo das partes ou, na falta deste, pelo tribunal competente. ------------------------------------------  
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-----------------------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA--------------------------------------------  

O Protocolo é elaborado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 

intervenientes.  

2. MINUTA DO PROTOCOLO RESPEITANTE À PARCELA C2 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 

outorgante, Augusto Carvalho de Sousa, N.I.F. 109470265 e, Bilhete de Identidade n.º 

6563357, emitido em 22/10/2002, pelo arquivo de identificação de Leiria, e Eva Maria de 

Oliveira Gerardo, N.I.F. 148048269, Bilhete de Identidade nº 4596351, emitido em 

10/02/1997, pelo arquivo de identificação de Leiria, residentes em Rua das Lavadeiras, 100, 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, como segundo outorgante, é 

celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:  

--------------------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA ------------------------------------------  

O Município de Leiria, por intermédio dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

vai promover a construção de reservatórios, na zona habitualmente designada por “Quinta 

de Santo António”, na cidade de Leiria, tendo por objectivo a recepção dos caudais de água 

própria para consumo humano, a entregar pela sociedade “Águas do Mondego, S. A., no 

âmbito do “Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo 

Mondego – Bairrada”, o que permitirá o abastecimento, faseado, de água em quantidade e 

qualidade a todo o concelho.  

---------------------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA------------------------------------------  

O segundo outorgante é o actual dono e legítimo possuidor de um prédio rústico, com área 

de 2290 m2, a confrontar do norte com Herdeiros de Manuel Marques, do sul com Herdeiros 

de Manuel Marques, do nascente com João do Espírito Santo, do poente com Leopoldino 

Lopes e Filhos, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 

7408/20050525 e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 1575. -----------------------------  

---------------------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA------------------------------------------  

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, para levar a efeito as obras 

de construção descritas na cláusula primeira, necessitam de ocupar uma parcela de terreno 

com a área de 587 m2, marcada em planta anexa ao presente protocolo e que dele faz parte 

integrante, pertencente ao prédio descrito na cláusula segunda, da qual o segundo 

outorgante, por intermédio do presente protocolo, concede posse imediata ao Município de 

Leiria. -------- -------------------------------------------------  

---------------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA -------------------------------------------  

No acto de outorga do presente protocolo fica titulada a separação material do prédio acima 

descrito, em duas parcelas autónomas, a primeira com a área de 587 m2 e a segunda com a 

área de 1703 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA QUINTA--------------------------------------------  

A separação jurídica da parcela de que ora se transmite a posse operar-se-á, a título de 

cedência ou de compensação, no âmbito de operação urbanística que o proprietário venha a 

promover para o prédio descrito na cláusula segunda, ou noutro de sua propriedade, na 

circunstância de se tratar de compensação.  
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----------------------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA --------------------------------------------  

As dúvidas e omissões decorrentes do cumprimento deste protocolo serão resolvidas por 

acordo das partes ou, na falta deste, pelo tribunal competente. ------------------------------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA--------------------------------------------  

O Protocolo é elaborado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 

intervenientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. MINUTA DO PROTOCOLO RESPEITANTE À PARCELA E 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 

outorgante, Augusto Carvalho de Sousa, N.I.F. 109470265 e, Bilhete de Identidade n.º 

6563357, emitido em 22/10/2002, pelo arquivo de identificação de Leiria, e Eva Maria de 

Oliveira Gerardo, N.I.F. 148048269, Bilhete de Identidade nº 4596351, emitido em 

10/02/1997, pelo arquivo de identificação de Leiria, residentes em Rua das Lavadeiras, 100, 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, como segundo outorgante, é 

celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:  

--------------------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA ------------------------------------------  

O Município de Leiria, por intermédio dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

vai promover a construção de reservatórios, na zona habitualmente designada por “Quinta 

de Santo António”, na cidade de Leiria, tendo por objectivo a recepção dos caudais de água 

própria para consumo humano, a entregar pela sociedade “Águas do Mondego, S. A., no 

âmbito do “Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo 

Mondego – Bairrada”, o que permitirá o abastecimento, faseado, de água em quantidade e 

qualidade a todo o concelho.  

---------------------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA------------------------------------------  

O segundo outorgante é o actual dono e legítimo possuidor de um prédio rústico, com área 

de 2290 m2, a confrontar do norte com Herdeiros de Manuel Marques, do sul com Herdeiros 

de Manuel Marques, do nascente com João do Espírito Santo, do poente com Leopoldino 

Lopes e Filhos, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 

7408/20050525 e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 1575. -----------------------------  

---------------------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA------------------------------------------  

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, para levar a efeito as obras 

de construção descritas na cláusula primeira, necessitam de ocupar uma parcela de terreno 

com a área de 587 m2, marcada em planta anexa ao presente protocolo e que dele faz parte 

integrante, pertencente ao prédio descrito na cláusula segunda, da qual o segundo 

outorgante, por intermédio do presente protocolo, concede posse imediata ao Município de 

Leiria. -------- -------------------------------------------------  

---------------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA -------------------------------------------  

No acto de outorga do presente protocolo fica titulada a separação material do prédio acima 

descrito, em duas parcelas autónomas, a primeira com a área de 587 m2 e a segunda com a 

área de 1703 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA QUINTA--------------------------------------------  
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A separação jurídica da parcela de que ora se transmite a posse operar-se-á, a título de 

cedência ou de compensação, no âmbito de operação urbanística que o proprietário venha a 

promover para o prédio descrito na cláusula segunda, ou noutro de sua propriedade, na 

circunstância de se tratar de compensação.  

----------------------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA --------------------------------------------  

As dúvidas e omissões decorrentes do cumprimento deste protocolo serão resolvidas por 

acordo das partes ou, na falta deste, pelo tribunal competente. ------------------------------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA--------------------------------------------  

O Protocolo é elaborado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 

intervenientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. MINUTA DO PROTOCOLO RESPEITANTE À PARCELA F2 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 

outorgante, e Maria Odete Ascenção Carvalheiro Valentim, N.I.F. 113209100, Bilhete de 

Identidade n.º 2584595, emitido em 21/05/2003, pelo arquivo de identificação de Leiria, 

residente na Rua das Lavadeiras nº 37 – Marinheiros 2400-324 , freguesia de Marrazes, 

concelho de Leiria; José Frazão Valentim, N.I.F. 103864857, Bilhete de Identidade 

nº4748782 emitido em 27/08/1999., pelo Arquivo de Identificação de Leiria, residente na Rua 

das Lavadeiras nº 37 – Marinheiros 2400-324; Maria d´Ascenção Carvalheiro Ribeiro, N.I.F. 

103080872, Bilhete de Identidade nº 2498429, emitido em 17/12/1996, pelo arquivo de 

identificação de Leiria, residente na Rua da Escola, 86 – Marinheiros 2400-321 Leiria, 

Freguesia de Marrazes, concelho de Leiria e Adriano Ribeiro, N.I.F. 11529004, Bilhete de 

Identidade nº 602238, emitido em 23/11/2005, pelo arquivo de identificação de Leiria, 

residente na Rua da Escola, 86 – Marinheiros 2400-321 Leiria como segundos outorgantes, 

é celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:  

--------------------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA ------------------------------------------  

O Município de Leiria, por intermédio dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

vai promover a construção de reservatórios, na zona habitualmente designada por “Quinta 

de Santo António”, na cidade de Leiria, tendo por objectivo a recepção dos caudais de água 

própria para consumo humano, a entregar pela sociedade “Águas do Mondego, S. A., no 

âmbito do “Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo 

Mondego – Bairrada”, o que permitirá o abastecimento, faseado, de água em quantidade e 

qualidade a todo o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA------------------------------------------  

O segundo outorgante é o actual dono e legítimo possuidor de um prédio rústico, com área 

de 4650 m2, a confrontar do norte com Herdeiros de José Carvalheiro e Outro, do sul com 

Joaquim Lopes, do nascente com Joaquim Lopes, do poente com Quinta de Santo António, 

descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria e inscrito na respectiva matriz 

predial sob o artigo 1569. -------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA------------------------------------------  

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, para levar a efeito os 

acessos às obras de construção descritas na cláusula primeira, necessitam de ocupar uma 
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parcela de terreno com a área de 298 m2, marcada em planta anexa ao presente protocolo e 

que dele faz parte integrante, pertencente ao prédio descrito na cláusula segunda, da qual o 

segundo outorgante, por intermédio do presente protocolo, concede posse imediata ao 

Município de Leiria. ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA -------------------------------------------  

No acto de outorga do presente protocolo fica titulada a separação material do prédio acima 

descrito, em duas parcelas autónomas, a primeira com a área de 298 m2 e a segunda com a 

área de 4352 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA QUINTA--------------------------------------------  

A separação jurídica da parcela de que ora se transmite a posse operar-se-á, a título de 

cedência ou de compensação, no âmbito de operação urbanística que o proprietário venha a 

promover para o prédio descrito na cláusula segunda, ou noutro de sua propriedade, na 

circunstância de se tratar de compensação. -------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA --------------------------------------------  

------------------As dúvidas e omissões decorrentes do cumprimento deste protocolo serão 

resolvidas por acordo das partes ou, na falta deste, pelo tribunal competente. -----------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA--------------------------------------------  

O Protocolo é elaborado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 

intervenientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. MINUTA DO PROTOCOLO RESPEITANTE À PARCELA G 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 

outorgante, e José Lopes Carpalhoso, N.I.F. 16852884, Bilhete de Identidade n.º 593536, 

emitido em 11/11/2005, pelo arquivo de identificação de Leiria, residente na Rua Nossa Srª 

do Amparo, 102 – Marrazes 2400-397 Leiria, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria; 

Maria Gaspar da Fonseca, N.I.F. 169844943, Bilhete de Identidade nº 4100534, emitido em 

17/01/2000, pelo arquivo de identificação de Leiria, residente na Rua Nossa srº do Amparo, 

102 – Marrazes 2400-397 Leiria como segundos outorgantes, é celebrado o presente 

protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:  

--------------------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA ------------------------------------------  

O Município de Leiria, por intermédio dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

vai promover a construção de reservatórios, na zona habitualmente designada por “Quinta 

de Santo António”, na cidade de Leiria, tendo por objectivo a recepção dos caudais de água 

própria para consumo humano, a entregar pela sociedade “Águas do Mondego, S. A., no 

âmbito do “Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo 

Mondego – Bairrada”, o que permitirá o abastecimento, faseado, de água em quantidade e 

qualidade a todo o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA------------------------------------------  

O segundo outorgante é o actual dono e legítimo possuidor de um prédio rústico, com área 

de 4952 m2, a confrontar do norte com Herdeiros de João Ferreira de Sousa, do sul com 

Quinta de Santo António, do nascente com caminho, do poente com Quinta de Santo 
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António, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 

3372/941122 e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 1572. --------------------------------  

---------------------------------------------------CLÁUSULA TERCEIRA------------------------------------------  

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, para levar a efeito os 

acessos às obras de construção descritas na cláusula primeira, necessitam de ocupar uma 

parcela de terreno com a área de 264 m2, marcada em planta anexa ao presente protocolo e 

que dele faz parte integrante, pertencente ao prédio descrito na cláusula segunda, da qual o 

segundo outorgante, por intermédio do presente protocolo, concede posse imediata ao 

Município de Leiria. ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA -------------------------------------------  

No acto de outorga do presente protocolo fica titulada a separação material do prédio acima 

descrito, em duas parcelas autónomas, a primeira com a área de 264 m2 e a segunda com a 

área de 4688 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA QUINTA--------------------------------------------  

A separação jurídica da parcela de que ora se transmite a posse operar-se-á, a título de 

cedência ou de compensação, no âmbito de operação urbanística que o proprietário venha a 

promover para o prédio descrito na cláusula segunda, ou noutro de sua propriedade, na 

circunstância de se tratar de compensação. -------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA --------------------------------------------  

As dúvidas e omissões decorrentes do cumprimento deste protocolo serão resolvidas por 

acordo das partes ou, na falta deste, pelo tribunal competente. ------------------------------------------  

-----------------------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA--------------------------------------------  

O Protocolo é elaborado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 

intervenientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara, considerando que é da competência dos órgãos municipais o 

planeamento, a gestão e a realização de investimentos em sistemas municipais de 

abastecimento de água, tal como disposto na alínea a) do n.º 1 do Artigo 26.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais, após análise do exposto, deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

9.6. Trânsito na zona central da Cidade de Leiria 
DLB N.º 1132/06 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho foi presente a proposta 

que abaixo se transcreve: 

«TRÂNSITO NA ZONA CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Leiria, núcleo central desta região, constitui a principal concentração de 

emprego e equipamentos – aqui se localizam as actividades terciárias de maior prestígio e 

representação tanto públicas como privadas. A sempre crescente mobilidade espacial 

gerada, que tem originado um acentuado crescimento do tráfego automóvel, e tal como 

qualquer das cidades europeias de hoje, Leiria apresenta características de uma cidade com 

algum congestionamento, sendo de destacar a dificuldade de circulação dentro da zona 
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central da cidade pelo excesso de veículos aí existentes, assim como as elevadas emissões 

de gases provocadas pela circulação de veículos a baixa velocidade e excesso de ruído 

derivado da circulação automóvel. 

A forte estrutura radial da rede viária e o facto da cidade constituir o principal nó do 

sistema local de transportes, concorrem para o agravamento destes problemas. A rede viária 

primária de Leiria foi até muito recentemente caracterizada por uma estrutura radio-

concêntrica incompleta, com predominância dos eixos de penetração radial que se 

prolongam para os vários sectores de crescimento da cidade, que na maior parte continuam 

a ser eixos construídos há muitos anos como estradas nacionais, sem perfil urbano, e fraca 

capacidade de distribuição concêntrica decorrente das descontinuidades físicas e de 

capacidade das circulares. Os problemas decorrentes desta estrutura foram manifestamente 

ampliados por uma boa parte dos investimentos aplicados até à pouco tempo que 

maximizaram os fluxos de penetração nos eixos radiais convergentes no centro da cidade, 

facilitando o acesso de mais automóveis particulares e desta forma agravando as condições 

de circulação e estacionamento que atingiram elevados níveis de degradação. 

Para tentar resolver esta situação foram sendo tomadas decisões estruturantes ao 

nível do ordenamento do sistema de estacionamento das zonas envolventes ao Centro 

Histórico, algumas apontadas pelo Estudo de Estruturação da Rede Viária de Leiria, a cargo 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, considerando que a 

crescente motorização das famílias, o forte incremento da taxa de utilização da viatura 

particular, as alterações correlativas na composição da sociedade e dos modos de vida, 

estão a redefinir a mobilidade espacial como uma componente estratégica da avaliação da 

qualidade de vida urbana, obrigando à revisão de políticas e estratégias de actuação neste 

domínio. 

No âmbito do desenvolvimento das políticas de mobilidade em Leiria, a Câmara 

Municipal pretende uma aproximação verdadeiramente “eco-mobilista” da cidade, com a 

percepção de que a mobilidade e as actividades urbanas são componentes interligados do 

mesmo sistema. A locomoção deixa de ser vista como uma forma de passar de um ponto 

determinado e fixo para outro, para ser considerada como forma de habitação do meio e de 

socialização. O seu contributo para a qualidade de vida urbana, não se deve restringir 

apenas em “mais” transportes ou em “mais” acessibilidades, mas sobretudo numa melhor 

mobilidade dada a natureza qualitativa que lhe está subjacente. 

A operacionalização dessa política é assente em três eixos fundamentais: 

• A gestão da procura de estacionamento, com a criação de zonas de 

estacionamento de duração limitada e parques de estacionamento nas zonas de 

maior pressão dada a concentração de comércio e serviços de hierarquia superior, 

assim como a criação de um parque de estacionamento grátis, na periferia directa 

do centro, estrategicamente localizado junto a um dos principais acessos viários à 

cidade e que está adequadamente interligado ao sistema de transportes públicos 

urbanos, que possa cobrir a necessidade do estacionamento de longa duração; 

• A reestruturação da rede viária de Leiria, pretendendo-se definir uma estrutura 

viária que, por um lado, permita garantir as necessidades de mobilidade da 
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população e, por outro, garanta uma utilização das vias compatível com as suas 

restantes atribuições, assim como garantir a sua interligação à Rede Viária Nacional, 

articulação vital na definição das necessidades presentes e futuras de 

acessibilidades que hoje em dia são determinantes para a competitividade de uma 

região e para a qualidade de vida das populações; 

• A reabilitação do Espaço Público do Centro de Leiria, espaço-património de 

inegável interesse cultural, paisagístico e ambiental, que se traduz, nas intervenções 

a cargo do PROCOM/URBCOM e, principalmente, do Programa Polis, em 

operações de instalação de infra-estruturas, repavimentação das ruas, colocação de 

novo mobiliário urbano e melhoria da iluminação pública, tornando o Centro mais 

aprazível e incentivador da mobilidade pedonal. 

1.1. O tráfego ligeiro 
Quando se fala de tráfego ligeiro, referimo-nos principalmente a peões e a bicicletas. 

É tarefa do planeador e do gestor da cidade a promoção do tráfego ligeiro, quando se 

equaciona a criação de lugares saudáveis, prazenteiros e com sucesso comercial. 

Resultado de experiências noutros países, das quais todos temos conhecimento 

mais ou menos profundo, reconhece-se que uma das formas de maior sucesso para limitar o 

tráfego de veículos é criar as condições para que o tráfego ligeiro possa aumentar. 

No caso dos peões, se as condições são boas, com ambientes pedonais 

agradáveis, capazes de melhorar as condições de sociabilização do espaço, é possível levar 

as pessoas a andar mais do que normalmente andam, com repercussões importantes na 

saúde física e nos custos directos e indirectamente ligados aos transportes. 

Por outro lado, o modo pedonal é a forma das pessoas acederem directamente ao 

comércio e aos serviços, sendo para tal crucial dotar a cidade de espaços pedonais 

confortáveis e esteticamente atractivos.  

De acordo com estes dados, a Câmara Municipal de Leiria, desenvolveu um 

conjunto de intervenções para a reabilitação do espaço publico do centro histórico, no 

âmbito do programa PROCOM/URBCOM, tendo estas como um dos objectivos máximos a 

melhoria das condições pedonais como forma de atrair mais pessoas ao local. 

1.2. O Projecto do Rossio de Leiria 
Foi sempre objectivo desta Autarquia desenvolver um conceito urbano que tinha a 

sua expressão máxima na interligação entre o eixo do Rio Lis, espaço privilegiado do ponto 

de vista cénico-natural, com o eixo definido pelo Castelo e Centro Histórico, espaço 

privilegiado do património histórico-monumental da Cidade. A interligação destes eixos 

consubstancia-se no espaço que se foi historicamente transformando no centro social e 

funcional de Leiria – A Praça Rodrigues Lobo e o Largo 5 de Outubro de 1910. 

Ancorado nos princípios de actuação do Programa Polis, plasmados no seu Plano 

Estratégico, foi desde sempre assumido o desenvolvimento de um projecto, que assumiu 

diversas formas, de criar uma ampla praça pedonal que ligue todo o Centro Histórico ao 

Jardim Luís de Camões. O projecto, que está em fase avançada de construção, prevê um 

grande incremento do espaço dedicado ao peão, mantendo um canal para viaturas 

automóveis, com características geométricas menos generosas que as pré-existentes. Com 
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o intuito de reforçar as características pedonais da intervenção e no seguimento das actuais 

políticas de redução de barreiras arquitectónicas, procedeu-se à eliminação das barreiras 

físicas criadas pelo domínio do automóvel, quer pela abolição das zonas de estacionamento, 

quer pela concepção da via de atravessamento, com a quase abolição das bermas e a 

utilização de materiais nobres, prolongando para dentro da via a zona de domínio do peão. 

1.3. As condicionantes à implementação do projecto 
O propósito base do desenvolvimento do projecto do Rossio de Leiria, pressuponha 

a utilização da via transitável apenas em casos excepcionais, devidamente enquadrados na 

legislação que confere aos Municípios atribuições e competências na gestão das vias que 

pertencem à sua jurisdição. 

No decurso dos estudos relativos à rede viária urbana, desenvolvidos pela 

Universidade de Coimbra e, posteriormente, continuados pelo Instituto Politécnico de Leiria, 

e tal como referido, foram diagnosticadas insuficiências na sua rede estruturante, 

nomeadamente ao nível fraca capacidade de distribuição concêntrica, incapaz, por 

enquanto, de fazer reduzir a importância do atravessamento da zona central da cidade. 

Obras tão emblemáticas como a profunda intervenção no IC2, entre a Azoia e a 

Cova das Faias, e a construção do IC36, eternamente adiados por sucessivos governos, 

assim como o fecho da Via de Circulação Interna, obrigam a manter o canal central da 

Cidade aberto, em complementaridade com os eixos Rua Anzebino da Cruz Saraiva/Rua 

Comissão de Iniciativa e Avenida 25 de Abril/Rua dos Mártires. 

2. PROPOSTA 

2.1. Circulação e tráfego no Rossio de Leiria 
Considerando o que foi descrito nos pontos anteriores, propõe-se a abertura da via 

ao trânsito automóvel, em ambos os sentidos, entre o Largo Alexandre Herculano (Rotunda 

da Fonte Luminosa) e a Avenida Heróis de Angola e Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 

com algumas restrições. Propõe-se ainda como velocidade máxima permitida, 30 

quilómetros horários. 

2.2. Veículos autorizados a circular 
O trânsito é autorizado apenas a veículos ligeiros, embora estejam previstas 

algumas excepções, relacionadas com a permissão de circulação dos veículos do Circuito 

Urbano mobilis, veículos afectos a obras de reabilitação de edifícios que decorram nas 

imediações e outros em que seja necessário autorização especial por parte da Câmara 

Municipal. 

2.3. Estacionamento 
Sendo o espaço desenhado com o sentido da exclusividade do uso pedonal, o 

estacionamento de viaturas não será permitido em qualquer das zonas do Rossio de Leiria. 

Considerando que o projecto foi desenvolvido com o objectivo de redução de barreiras para 

os peões, poderá verificar-se facilidade por parte dos veículos de galgarem os espaços a 

eles destinados para os passeios e demais espaços pedonais. Foi opção do Programa Polis 

e da Câmara Municipal não considerar a necessidade de colocar objectos que impeçam a 

passagem das viaturas, nomeadamente pilaretes ou floreiras, por se considerar que o 
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civismo dos leirienses poderá fazer bom uso das opções tomadas. No entanto deve ser 

solicitado à PSP o reforço do policiamento do local. 

Consideram-se como excepções: 

 Veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; 

 Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público indispensáveis e 

urgentes; 

 Veículos afectos ao serviço de deficientes motores, em casos devidamente justificados; 

2.4.Cargas e Descargas 
Para garantir a viabilidade das actividades dos serviços e especialmente comerciais, 

será fundamental reservar condições de proceder a cargas e descargas de mercadorias na 

zona de intervenção. No entanto, um conjunto de condicionantes a impor justifica-se por 

razões de eficiência do sistema de cargas e descargas e/ou de circulação, ou ainda por 

razões de qualidade ambiental. 

As cargas e descargas, a efectuarem-se nos locais devidamente autorizados, ficam 

sujeitas a um horário fixo que se propõe em dois períodos durante os dias de semana, até 

às 10h30 e entre as 18h00 e as 20h00. Durante o sábado, o período de cargas e descargas 

é apenas matinal, até às 10h30. 

São previstas as seguintes excepções ao regime de cargas e descargas: 

• Veículos afectos a obras de reabilitação de edifícios que decorram nas imediações; 

• Veículos de residentes quando utilizados para cargas e descargas, sem limitações de 

horário; 

• Táxis, apenas quando para tomada ou largada de passageiros na zona; 

• Viaturas em serviço pertencentes à Câmara Municipal de Leiria, para o Banco de 

Portugal; 

• Viaturas em serviço pertencentes à Região de Turismo Leiria – Fátima; 

• Outros casos devidamente justificados e autorizados pela Câmara Municipal 

2.5. “No centro de Leiria, sem o meu carro!” 
Com o pressuposto de conferir ao espaço a sua verdadeira vocação, tendo como 

objectivo futuro a total pedonalização da área, logo que as condições objectivas para tal se 

verifiquem, e na sequência da boa adesão da população de Leiria às várias edições da 

iniciativa “Dia Europeu Sem Carros”, que permitiu o usufruto do espaço público e a 

diminuição acentuada dos níveis de poluição sonora e atmosférica, propõe-se fechar ao 

trânsito automóvel a zona da Baixa Leiriense, aos sábados, entre as 15h00 e as 20h00 e 

aos domingos e feriados, entre as 9h00 e as 20h00. 

A implementação desta iniciativa torna-se, neste quadro, um momento privilegiado para:  

 Alertar, sensibilizar e motivar para a urgente alteração de comportamentos e 

mentalidades, quer dos agentes públicos e privados, quer dos cidadãos utentes da 

cidade, em geral; 

 Verificar a capacidade de mudança dos automobilistas, na aceitação de uma nova 

cultura cívica na vivência urbana; 
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 Eliminar o tráfego automóvel na zona mais nobre da Cidade, de forma a estabelecer-se 

um todo contínuo entre o Castelo, o “casco” urbano, o Rio Lis e o parque, devolvendo a 
cidade às pessoas. 

Ao mesmo tempo esta iniciativa vem comungar dos objectivos da “Semana Europeia 

da Mobilidade”, dando-lhe continuidade e potenciando os seus resultados. 

2.5.1. Lista dos arruamentos que constituem a Zona Sem Tráfego Automóvel  
Largo Alexandre Herculano, Largo Goa, Damão e Diu, Largo 5 de Outubro de 1910 e Largo 

das Forças Armadas. As zonas fronteiras serão devidamente sinalizadas de acordo com o 

estipulado no Código da Estrada. 

2.5.2. Excepções específicas à proibição de circulação 
De acordo com as directivas, quer europeias quer nacionais, do “Dia Europeu Sem 

Carros”, nos dias referidos apenas podem ter acesso à zona interdita ao trânsito os 

seguintes casos: 

 Veículos de transporte colectivo de passageiros, associados ao Circuito Urbano 

MOBILIS; 

 Veículos sem motor de combustão; 
 Veículos afectos ao serviço de deficientes motores; 

 Veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; 

 Veículos que transportem produtos alimentares perecíveis; 

 Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público indispensáveis e 

urgentes; 

 Veículos de residentes quando utilizados para cargas e descargas; 

Atenta às especificidades dos serviços existentes no local, a Câmara Municipal considera 

outras excepções à proibição de circulação nesta zona: 

• Veículos afectos a obras de reabilitação de edifícios que decorram nas imediações; 

• Viaturas em serviço pertencentes à Câmara Municipal de Leiria para o Banco de 

Portugal (Divisão da Cultura); 

• Viaturas em serviço pertencentes à Região de Turismo Leiria – Fátima; 

• Outros casos devidamente justificados e autorizados pela Câmara Municipal 

Por sugestão do Conselho Municipal de Trânsito, reunido no dia 24 de Agosto, a 

proposta de encerrar o Rossio de Leiria ao trânsito aos sábados entre as 15h00 e as 20h00 

será implementada apenas a partir da próxima Primavera, em data a determinar pela 

Câmara Municipal 

A Câmara, tendo já reunido o Conselho Municipal de Trânsito, e considerando que é 

da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos na rede viária de âmbito municipal, tal como disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 

 

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  
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10.1. Apoio ao Núcleo Ornitológico Telheirense para a realização da VIII Expoaves 
DLB N.º 1133/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido de apoio do Núcleo Ornitológico Telheirense (ENT 

06/20075) para a realização da VIII Expoaves nos dias 6, 7 e 8 de Novembro de 2006. 
A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio ao Núcleo Ornitológico Telheirense 

no valor de €250.00 (duzentos e cinquenta euros) para a realização da VIII Expoaves. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

10/040701 (2006-A-263 Outras Feiras e Exposições), e foi objecto da proposta de cabimento 

n.º 4383, de 25 de Agosto. 

 
10.2. Acção Social. Atribuições de apoios financeiros 
DLB N.º 1134/06 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 

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

de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos 

às entidades constantes no respectivo mapa. 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta de 
cabimento 

Centro Social da Casa do 
Povo de Amor (Ent. 
15715/06) 

Apoio para realização de 
passeio com idosos a 
Fátima. 

€210,00 2006-A-346 4385, de 
06/08/25 

ASSISTE (Ent. 16926/06) 
Apoio para arruamento de 
acesso ao Centro de 
Convívio e Dia. 

€10.056,75 2006-I-60 4386, de 
06/08/25 

Aparecer (Ent. 3361/06) 
Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€625,00 2006-A-344 3189, de 
06/08/25 

Comissão Organizadora 
das XXII Jornadas de 
Clínica Geral - Medicina 
Familiar do Distrito de 
Leiria (Ent. 18627/2006) 

Apoio para realização das 
XXII Jornadas de Clínica 
Geral - Medicina Familiar 
do Distrito de Leiria. 

€1.250,00 2006-A-62 4387, de 
06/08/25 

ACISJF (Ent. 18753/06) 
Apoio para 
desenvolvimento de 
actividades. 

€2.500,00 2006-A-62 4388, de 
06/08/25 

Fábrica da Igreja 
Paroquial de Monte 
Redondo (Ent. 11745/05) 

Apoio para obras no Salão 
Paroquial da Capela do 
Grou. 

€7.000,00 2006-I-66 4389, de 
06/08/25 

 

10.3. Comissão de acompanhamento ambiental da fábrica Maceira-Liz 
DLB N.º 1135/06 | Presente um convite da CMP – Cimentos Maceira e Pataias, SA (ENT 

06/20701) para a Autarquia integrar uma Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) 

criada para maximizar os recursos existentes e promover a qualidade ambiental e de vida, 

possibilitando deste modo uma prática de interacção minimamente organizada entre a 

Fábrica Maceira-Liz e o meio envolvente.  
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 Propõe-se que a Câmara nomeie como representante do Município na Comissão de 

Acompanhamento Ambiental da Fábrica Maceira-Liz, a Eng.ª Maria Manuela Carvalhão 

Tavares, Chefe de Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos. 

 Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade nomear como 

representante do Município na Comissão de Acompanhamento Ambiental da Fábrica 

Maceira-Liz, a Eng.ª Maria Manuela Carvalhão Tavares, Chefe de Divisão do Ambiente e 

Serviços Urbanos. 

 

Ponto onze 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  P r e s i d e n t e  

 
Parque de estacionamento subterrâneo, sito no Largo Dr. Serafim Lopes Pereira, na 
Cidade de Leiria. 
DLB N.º 1136/06 | Presente o ofício da “LEIRIAPOLIS, S.A.” (ENT 06/16224, de 27 de 

Junho), onde é solicitada a anuência da Câmara Municipal de Leiria para efeitos de 

regularização da situação contratual entre a “LEIRIAPOLIS, S.A.” e o consórcio adjudicatário 

da Constituição de Direito de Superfície em subsolo para concepção, construção e 

exploração do parque de estacionamento subterrâneo do Largo Dr. Serafim Lopes Pereira, 

no sentido da sua extinção.  

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, deliberou por unanimidade 

concordar com a extinção do direito de superfície em subsolo para concepção, construção e 

exploração do parque de estacionamento subterrâneo do Largo Dr. Serafim Lopes Pereira, 

devendo a presente decisão ser transmitida à “LEIRIAPOLIS, S.A.” 
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 
Mudança do Mercado Municipal do Levante de Leiria.  
DLB N.º 1137/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães uma 

proposta que a seguir se transcreve: 

“ Por força das obrigações resultantes da adesão ao projecto do EURO 2004 e das 

necessidades inerentes à execução das obras do Estádio Municipal Dr Magalhães Pessoa, 
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foi o Mercado Municipal do Levante deslocado do seu espaço habitual para um local 

provisório dividido entre o parque de estacionamento do Mercado Municipal e um terreno 

particular cedido na margem direita do Rio Lis.  

Um dos proprietários desta parcela fez cessar a cedência de uso do seu terreno, uma 

parte do Mercado de Levante teve de ser transferida para a zona da Nova Leiria. 

Esta situação do Mercado de Levante tem suscitado o desagrado de vendedores que 

se vêm manifestando contra na divisão do mercado e a discriminação que isso acarreta; 

contra as ocasionais mudanças a que está sujeita uma parte dele, nomeadamente durante a 

Tradicional Feira de Maio. 

Por outro lado, a presença de uma boa parte deste mercado numa das zonas de 

implantação do programa POLIS tem, não só atrasado a intervenção nesses espaços, mas 

também contribuído para a degradação de algum equipamento já colocado (lancis, sistema 

de rega, etc.), e suscita o desagrado de tantos utentes que, sobretudo nas manhãs de 

sábado, vêm o seu passeio pedonal muito prejudicado pela proliferação de viaturas e 

mobiliário de suporte das vendas num dos troços mais apelativos do circuito. 

Atenta a todas estas manifestações de desagrado, e reconhecendo as razões que 

assistem a quantos, de forma ordeira e crítica, as têm feito chegar até mim, tenho procurado 

encontrar a resposta mais adequada, a solução que maior satisfação traga a todos os 

interesses em presença, levando em boa conta a importância sócio-económica e cultural 

deste mercado. 

A solução mais consensual aponta para a localização do mercado, por inteiro, no 

parque de estacionamento do Estádio. Liberta-se, deste modo, o parque do Mercado 

Municipal, o que vai potenciar o apoio à sua utilização por parte dos seus clientes, 

diminuindo a conflitualidade com o circuito pedonal e as obras do POLIS, mantém-se a 

proximidade e articulação entre os Mercados de Levante e Municipal e reunifica-se o 

Mercado de Levante. 

Assim sendo, propõe-se que: 

• o Mercado de Levante de Leiria passe a realizar-se no parque de estacionamento do 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, de acordo com a planta anexa; 

• esta mudança de localização produza efeitos a partir do próximo dia 05/09/2006, 

devendo o espaço ser libertado assim que a Câmara dele necessite;    

• apenas seja atribuído novo lugar neste mercado a vendedores com os respectivos 

pagamentos em dia; 

• a colocação dos vendedores obedeça ao critério de antiguidade, aferida pelo 

número de cartão; 

• a colocação dos vendedores da comunidade cigana comece pelos residentes no 

Concelho. 

A Câmara, depois de apreciar e discutir a proposta e concordando com os 

fundamentos que a sustentam, deliberou por unanimidade aprová-la nos termos em que é 

formulada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto dois 
Cedência Gratuita de Autocarro. Grupo Desportivo de Monte Real 
DLB N.º 1138/06 | Presente a carta com entrada n.º 21194/06, de 24/08/06 do Grupo 

Desportivo de Monte Real, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria cedência gratuita de 

autocarro e serviços de motorista para as deslocações da sua equipa de Futebol de 11, no 

âmbito do Campeonato Nacional da I Divisão de Futebol Feminino (1.ª Fase). 

Propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, 

tendo em consideração que esta participação nas provas nacionais de futebol feminino da 

época desportiva 2006/2007, constitui uma situação única no Concelho, pelo sexto ano 

consecutivo, e que constitui, também, um importante estímulo para outras equipas de futebol 

feminino e para os escalões de formação, que a Câmara Municipal de Leiria garanta a 

cedência gratuita de autocarro e respectivos serviços de motorista, nas deslocações da 

equipa de acordo com o seguinte calendário: 

DATA LOCAL 

10/09/06 Cacilhas/ Almada 

08/10/06 Odivelas  

15/10/06 Amieirinha/ Marinha Grande 

19/11/06 Coimbra 

17/12/06 Ponte Frielas  

  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 ceder gratuitamente autocarro e respectivos serviços de motorista, para as 

deslocações da equipa feminina de Futebol de 11 do Grupo Desportivo de Monte Real, para 

os jogos da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, que se realizam fora do 

território de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Ponto três 
Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Decisão final. 
Requerente – “Mondial Assistance – Portugal” 
DLB N.º 1139/06 | Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 13 de Julho, a 

Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de “Mondial 

Assistance – Portugal”, com sede no Edifício Bartolomeu Dias, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 

2780 Oeiras, apresentada em nome do segurado Manuel Pedrosa Pereira, quanto ao 

pagamento de danos no valor de €534,17 no âmbito de um pedido de responsabilidade civil 

extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificada em 25 de Julho para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 

interessados, não veio a requerente, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe foi fixado, 

apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara Municipal 
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altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento final da pretensão e 

consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por “Mondial Assistance – Portugal”, em nome do segurado Manuel 

Pedrosa Pereira, de indemnização por danos causados no veículo deste, com a matrícula 

09-38-VD, em virtude de embate num buraco existente na via municipal n.º 1038, no lugar 

de Casais de Bidoeira, ocorrido no passado dia 2 de Fevereiro 2004. 

Mais deliberou notificar a requerente da presente decisão, nos termos do disposto 

nos artigos 66º, alínea a) e 68º do Código de Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto quatro 
Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria.  
Requerente – Francisco Alves Couceiro 
DLB N.º 1140/06 | Presente o requerimento com a entrada n.º 21.196, de 2006.08.25, de 

Francisco Alves Couceiro, com o NIF 100 911 935, residente na Rua Professor Narciso 

Costa, n.º 19, 1.º A, 2400.195 Leiria, no qual veio requerer ao município indemnização no 

valor de €136,29, por prejuízos causados no seu veículo automóvel, com a matrícula 37-98-

EH, que se encontrava estacionado no parqueamento do prédio onde reside, em virtude de 

uma pedra disparada por uma máquina de cortar relva utilizada por funcionários da Câmara, 

no dia 2006.08.21, em hora que se desconhece, ter partido o vidro lateral esquerdo da parte 

de trás do veículo. 

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

Administrativa a informação n.º 28.CDIA/06, de 2006.08.30 - sobre a qual recaiu o seguinte 

despacho do Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro: “Concordo “ de 

2006.08.31. – e que conclui pela proposta de deferimento da pretensão do requerente, 

fundamentando-se nos seguintes termos: 

a) o que releva não é a projecção da pedra contra o vidro da viatura do requerente, 

mero facto causador de prejuízo, mas antes o comportamento do município integrado na 

actividade administrativa de manutenção dos espaços verdes da responsabilidade do 

município ou de uso público (artigo 156.º, alíneas a) e l) do Regulamento de Organização 

dos Serviços Municipais); 

b) o artigo 493.º, n.º 2 do Código Civil ao estipular que “quem causar danos a outrem 

no exercício de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos 

meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se mostrar que empregou todas as 

providências exigidas pelas circunstâncias a fim de os prevenir” estabelece assim uma 

presunção de culpa;  

c) a limpeza e manutenção de espaços verdes com recurso a aparadores mecânicos 

(no caso, uma máquina de cortar relva) deve considerar-se perigosa, pela natureza dos 

meios utilizados. Uma vez que da factualidade apurada não resulta que o Município de Leiria 

tenha tomado todas as providências exigidas pelas circunstâncias para evitar a ocorrência 

dos danos, é ele responsável, por culpa presumida, pelos prejuízos causados ao requerente; 
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d) os danos causados na viatura do requerente -  quebra do vidro lateral esquerdo 

da parte de trás - são uma consequência normal, típica, provável da utilização da máquina 

de cortar relva na actividade de limpeza e manutenção de espaços verdes, existindo, 

portanto, uma relação de causalidade os danos e o facto ilícito culposo praticado; 

d) estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender 

a responsabilidade extracontratual das autarquias locais.  

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

com a citada informação n.º 28.CDIA/06, e manifestar a sua intenção de deferir o pedido de 

indemnização deduzido por Francisco Alves Couceiro, no valor de €136,29, constante da 

factura n.º 5026102544, emitida por “CarGlass – AutoGlass, Vidros para Viaturas, Lda”. 

Mais deliberou notificar o requerente, dispensando a audiência dos interessados, 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento conduzem a uma 

decisão que lhe é inteiramente favorável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
Comissão de Vistorias a Recintos Improvisados e Itinerantes de Espectáculos e 
Divertimentos Público (Int.9123/06)  
DLB N.º 1141/06 | Presente uma informação do Sector de Licenciamentos Diversos, 

referindo a necessidade de serem designados outros membros para constituírem a 

Comissão destinada a vistoriar recintos itinerantes e improvisados, em conformidade do 

Decreto-Lei n.º 309/02, de 16 de Dezembro, uma vez que os funcionários Manuel Ribeiro 

Santos e João Carlos Antunes Ferreira, se encontram em gozo de férias. 

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

30/08/2006 da Senhora Presidente a designar os seguintes funcionários para constituírem a 

Comissão de Vistorias durante aquele período de férias: 

 Tomás da Cruz Marcelino Marques (Eng.º Civil Principal) 

 Alexandre da Silva Fontes (Técnico Profissional de Construção Civil de 2ª Classe) 

Mais deliberou que deverá desenvolver-se processo para se designar novos 

elementos para colmatar as próximas faltas ou impedimentos dos membros constantes 

daquela comissão de vistorias. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

Ponto seis 
A1 – Sublanço Leiria / Pombal. Estudo prévio de construção do Nó entre a A1 e o IC 2 
(EN 1) 
DLB N.º 1142/06 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho foi presente a proposta 

que abaixo se transcreve: 

«Sendo pretensão deste Município a construção de um nó de ligação a Norte de 

Leiria na auto-estrada A1, com o IC2, na zona do Barracão, foram desde há algum tempo 
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desenvolvidos contactos tanto com a Administração do EP como com a Administração da 

BRISA. 

Na sequência destas reuniões, foi já desenvolvido um estudo de tráfego, sendo 

necessário avançar para a fase seguinte do processo, que consistirá na elaboração do 

Estudo Prévio com a Geometria do Traçado, o que irá permitir uma estimativa realista da 

eventual ligação (Nó), o que implica a realização de fotografia aérea actualizada e nova 

cartografia da área a intervir. 

Para a concretização dos estudos referidos, que só avançarão se a Câmara 

Municipal de Leiria der o seu acordo expresso nesse sentido, será necessário comparticipar 

nos mesmos em metade do seu custo total, o qual é estimado em €18.500 (Estudos de 

Tráfego) e €110.000 (Estudo Prévio). 

Assim, propõe-se concordar com o avanço dos referidos estudos, bem como aceitar 

comparticipar nos mesmos, nos termos atrás referidos. 

Dado que esta pretensão é comum ao Município de Pombal, e tendo já existido um contacto 

prévio com o mesmo, propõe-se, ainda oficiar o referido Município no sentido de este poder 

vir a aceitar comparticipar nos custos previstos para o desenvolvimento do processo.» 

A Câmara, considerando que as autarquias locais podem estabelecer formas 

adequadas de parcerias com a administração central para melhor prossecução do interesse 

público, tal como disposto no n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que 

estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 

locais, e considerado que a BRISA é a empresa concessionária do serviço público, após 

análise do exposto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete  
Contrato-programa para os investimentos de beneficiação na Pavilhão Municipal de 
Colmeias 
DLB N.º 1143/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Engª. Isabel Gonçalves, foi 

proposta a celebração do contrato-programa com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e 

Turismo de Leiria, E.M., com vista aos investimentos de beneficiação do Pavilhão Municipal 

de Colmeias, e que abaixo se transcreve: 

«A gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Colmeias, passará a ser feita pela 

Leirisport, EM a partir de 1 de Setembro de 2006 através de contrato-programa celebrado 

com a Câmara Municipal de Leira.  

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à realização dos 

investimentos necessários para a colocação em funcionamento do Pavilhão Municipal de 

Colmeias. 

CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE COLMEIAS 

Considerando: 
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A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 

interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo, sendo que o Município de Leiria, com a constituição desta 

empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim,  

ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 

692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 

acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, dos termos e condições de 

atribuição à Leirisport, EM das comparticipações financeiras necessárias à aquisição de 

equipamentos de acordo com as necessidades identificadas para a utilização prevista deste 

pavilhão, tanto a nível escolar com a nível desportivo federado.  

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

Os investimentos referidos no número anterior para o Pavilhão visam garantir a 

homologação deste para a realização de treinos e jogos das várias modalidades desportivas 

que aí se podem praticar e as necessidades de equipamentos para a realização das aulas 

de educação física da Escola Básica Integrada de Colmeias, garantindo os níveis de 

segurança e conforto dos utentes e são os seguintes: 

1. Marcador electrónico para Basquetebol, andebol, futsal e voleibol; 

2. 2 pares de tabelas de utilização escolar; 

3. 1 par de tabelas de competição FIBA ; 

4. 3 pares de balizas de futsal/andebol; 

5. 1 par de postes de Voleibol de fixação ao solo; 

6. 1 par de postes de voleibol com base deslocável; 

7. Bancos de suplentes em PVC 

8. Redes de topo; 

9. Sistema de som; 

10. Equipamento do posto médico; 

11. Extintores de Incêndio; 

12. Execução de pinturas de campos regulamentares no piso desportivo; 

13. Equipamento de controlo dos níveis das fossas de esgoto do pavilhão. 
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Cláusula Terceira 

(Obrigações da 1 ª Outorgante) 
A primeira outorgante compromete-se a comparticipar os investimentos previstos na 

Cláusula anterior até ao montante máximo de 75 300,00 € (setenta e cinco mil e trezentos 

euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2 ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

a) elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

b) realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

c) garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quarta 
(Regime de comparticipação financeira) 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas aos 

investimentos previstos. 

Cláusula Quinta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do contrato–programa revestirá a forma de documento 

escrito, assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sexta 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sétima 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-

programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Oitava 
(Imposto de Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto de Selo por força do disposto 

na alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Nona 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 

2006. 

Leiria, _____ de Agosto de 2006. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

 (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 
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Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração 

 (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador 

 (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora 

 (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal 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, nos termos das disposições conjugadas do artigo 

31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o 

contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto oito 
Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Municipal 
de Colmeias 
DLB N.º 1144/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª. Isabel Gonçalves, foi 

proposta a celebração do contrato-programa com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e 

Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e exploração do Pavilhão Municipal de 

Colmeias, e que abaixo se transcreve: 

«O Pavilhão Municipal de Colmeias é um dos equipamentos essenciais para a 

prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do próprio 

concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e justificação do 

respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e exploração 

do Pavilhão Municipal de Colmeias seja atribuída àquela empresa, mediante a celebração 

de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal de Colmeias. 

CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  

DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE COLMEIAS 

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 
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Com efeito, o Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e 

tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a prática 

desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, seja 

através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a sua 

gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos construídos 

correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades 

nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal foi, 

justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os quais 

se inclui o Pavilhão Municipal de Colmeias. 

Assim, ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 

692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 

acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 

celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 
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1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Colmeias, sito na freguesia de 

Colmeias, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam 

a atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 

seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constarão de Regulamento. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1.Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT, EM. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela 

LEIRISPORT, EM, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

 2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 

directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão;  

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, EM nos termos 

dos números anteriores, é no máximo, de €18 000,00 (Dezoito mil euros) em 2006, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o Plano e Orçamento da Empresa 

para o ano em curso. 

 4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios semestrais de gestão de utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
 (Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o seu 

grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus 
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utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre 

as partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula Quarta 

do presente contrato-programa; 

b) entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

c) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

 Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e Omissões) 

 Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-

programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

na alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Dezembro 

de 2006. 
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Leiria, _____ de Agosto de 2006. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

 (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração 

 (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador 

 (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora 

 (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal 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, nos termos das disposições conjugadas do artigo 

31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o 

contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação é aprovada em minuta 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
A Chefe de Divisão Administrativa____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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