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Acta n.º 18/2006 
 

 

Aos dezassete 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, Dona Célia Maria do 

Arneiro e Dr. Raul Miguel de Castro. 

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

Paulo Ramos, Chefe de Divisão de Obras Particulares-Zona 1 e o Arq.º Raposo Pires, 

Chefe de Divisão de Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os processos, 

respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às quinze horas e quinze 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 738/01 – ODYSSEYA – Hotelaria Unipessoal, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1160/03 – Manuel Joaquim Pereira Guarda 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1145/04 - Luís Guilherme Pereira Figueiredo 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1440/04 – Silvino Jesus Santos 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1101/05 – Aníbal de Oliveira Cristina, Lda. 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1239/05 – José Joaquim Lopes 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1316/05 - Maria do Céu Sousa Paraíso Bernardes 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 49/06 – Jacinto Esperança Pereira, Lda. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 110/06 – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

Leiria, CRL 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 163/06 - Artur Lopes da Silva 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 166/06 - Construções M. Vieira & Oliveira, Lda. 
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1.1.12. Processo de obras particulares n.º 180/06 - Construções M. Vieira & Oliveira, Lda. 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 313/06 – Mário Ferreira Cunha 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 337/06 - Vítor Manuel Ferreira Albino 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedidos de informação prévia de obras 
particulares 
1.2.1. Processo de pedido de informação prévia n.º 52/05 - OBRINEVES - Imobiliária e 

Construções, Unipessoal, Lda 

1.2.2. Processo de pedido de informação prévia n.º 38/06 - Marisa dos Santos Pereira 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 9/06 - Cidália Maria dos Santos Calado Dúlio 

Ribeiro 

1.4. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 15/05 - Argilis - 

Extracção de Areias e Argilas, Lda. 

1.5. Relatório dos Serviços de Fiscalização 
1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.6.1. Processo de loteamento n.º 11/91 – Manuel de Jesus Francisco 

1.6.2. Processo de loteamento n.º 37/94 – Imobiliária Roda, Lda. e Outros 

1.6.3. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação dos Irmãos 

Maristas 

1.6.4. Processo de loteamento n.º 10/00 – Hilário Manuel Barbeiro da Costa 

1.6.5. Processo de loteamento n.º. 15/00 – Vítor Manuel Nascimento Graveto e Outra 

1.6.6. Processo de loteamento n.º 6/02 – Manuel da Conceição Batista 

1.6.7. Processo de loteamento n.º 12/04 – Rui Pedro da Costa Manso 

1.6.8. Processo de loteamento n.º 13/04 – Carminda da Conceição Duarte 

1.6.9. Processo de loteamento n.º 15/04 – Maria Salomé da Luz Lopes Neves Serrano e 

Outros 

1.6.10. Processo de loteamento n.º 2/05 – Filipe Manuel Pereira Carreira 

1.7. Análise do processo de pedido de informação prévia de loteamento n.º 2/04 – João 

Carlos Pereira Ferreira Bernardino e Outros 

Ponto dois 
2.1. Processo n. º T – 215/2000: beneficiação da Rua D. Olímpio Duarte Alves, freguesia de 

Marrazes, Leiria. Assinatura e ratificação de protocolo 

2.2. Processo n.º T – 112/2004: requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Proposta de 

prorrogação de prazo 

2.3. Processo n.º T – 112/2006: reabilitação da Casa dos Pintores, em Leiria. Aprovação de 

projecto e abertura de concurso público 

2.4. Processo n.º T – 113/2006: empreitada de reconstrução dos edifícios do Ex-RAL4 na 

cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu da Imagem em Movimento – M|i|mo. 

Proposta para abertura de concurso público 

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

2006 
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3.2. Proposta de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria. Réplica às objecções da 

Assembleia Municipal de Leiria 

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

Leiria, para efeitos de decisão final: 

3.3.1. Requerente: Phillip Oliveira 

3.3.2. Requerente: João Emanuel Malhão Ribeiro da Silva 

3.4. Pagamentos 

3.5. X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 

3.6. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro  
Processo de contra-ordenação n.º 414/2000 – Arguido: Hermínio Manuel Dias Vicente 

Ponto cinco 
Projecto de Recuperação da Casa dos Pintores 

Ponto seis 
6.1. Toponímia das freguesias de: 

6.1.1. Barreira 

6.1.2. Santa Eufémia 

Ponto sete  
7.1. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Entfe. n.º 4696/06) 

7.2. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 18393/06) 

7.3. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 17163/06 e n.º 19005/06) 

7.4. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 17276/06 e n.º 19445/06) 

7.5. Anulação de vários documentos de receita emitidos em 2004 e 2005 

Ponto oito 
8.1. Cedência gratuita do autocarro do Município 

8.2. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 
8.3. Utilização de espaços da comunidade por Programas de Tempos Livres – 1.º Ciclo. 

Acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Leiria, o Clube Recreativo de Chãs e 

a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Jardim-de-infância e 

Escolas do 1.º Ciclo da Freguesia de Regueira de Pontes 
8.4. Utilização de espaços da comunidade por Programas de Tempos Livres – 1.º Ciclo. 

Acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Leiria, a Freguesia de Milagres e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação das Pré-Primárias e do 1.º Ciclo do 

ensino básico da Freguesia de Milagres 
8.5. Contrato de comodato. Instalações da antiga Escola do 1.º CEB do Sobral, Santa 

Catarina da Serra 
8.6. Unidade de apoio a alunos surdos. Transferência de verba para aquisição de material 
8.7. Acordo de colaboração dos Malmequeres. Alteração  

Ponto nove 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
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9.1.1. Festival de Jazz da Alta Estremadura – 2006 

9.1.2. Subsídios 

9.1.3. Apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Maceirense para obras na sua sede 

9.1.4. Projecto Museológico Centro de Interpretação "Abrigo do Lagar Velho" 

9.1.5. Protocolo "Arte Nova" entre o Município de Leiria e o Município de Aveiro 

9.1.6. XIX Desfile carnavalesco da Carreira. Pedido de subsídio. Rectificação de deliberação 

9.1.7. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Junho 2006 

9.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
9.2.1. Apoio para ligação de ramal de alimentação eléctrica em média tensão. União 

Desportiva da Serra 
9.2.2. Protocolo de delegação de competências sobre a gestão, conservação, reparação e 

exploração do Pavilhão Municipal da Gândara 

9.2.3. Apoio para a Realização da Final da Taça do Distrito de Leiria. Associação de Futebol 

de Leiria 
Ponto dez 
10.1. Projecto de regulamento "Zonas de Estacionamento de Duração Limitada" 

10.2. Empreitada de execução do Rossio de Leiria da intervenção do Programa Polis. 

Alterações ao trânsito. Ratificação do despacho do Senhor Vice-Presidente. 

10.3. Pop Pedrógão. Alterações ao trânsito. Ratificação do despacho do Senhor Vice-

Presidente. 

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

Ponto um 
QCAIII – PO Centro Feder/Medida I.1 Reabilitação do Ex-Mercado de Santana. Centro 

Cultural. Restituição Financeira. Ratificação de despacho 

 

Ponto dois 
Pedido de apoio para o encontro Internacional de Pré e Proto-História (UICPP – União Internacional 

das Ciências Pré e Proto-Históricas). 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
O Senhor Vereador Dr. Raul Castro entregou um requerimento à Senhora Presidente, 

solicitando a disponibilização de cópias de todos os protocolos de delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia celebrados desde 2002 até à presente data, 

documento que foi reencaminhado para o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho. 

 

O mesmo Vereador retomou um assunto pendente desde a última reunião, visto o Senhor 

Vereador Eng.º Fernando Carvalho não ter estado então presente, o qual passou a expor: o 
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Senhor Presidente da Junta de Freguesia dos Parceiros disse não ter sido informado das 

alterações de trânsito que se realizaram, tendo ficado admirado com o comportamento da 

Câmara, nomeadamente do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, desconhecendo o 

motivo dessa falta de informação. A questão que se colocava, disse, era a de saber o que 

se teria passado e se o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho tinha ou não 

conhecimento de que se iriam fazer aquelas obras naquela altura. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que a EP (Estradas de Portugal) já 

estava a prever estas alterações há muito tempo, há mais de dois anos mas essa situação 

não invalidava o facto de se ter informado a Junta de Freguesia. Ele próprio não tinha 

conhecimento do dia exacto do começo das obras, que já estava previsto há muito tempo. 

Mais referiu que quando o processo começou foram efectuados vários contactos com as 

Juntas, tendo as alterações sido realizadas com o intuito de implementar melhores 

condições de segurança.  

O Senhor Vereador concluiu dizendo que, quando acontece uma situação destas, pega-se 

no telefone e pergunta-se. Ele, Vereador, e o Presidente da Junta de Freguesia de 

Parceiros têm tido uma relação aberta, cordial, pelo que em qualquer altura pode falar com 

ele a fim de explicar o que aconteceu. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que seria bom tomar essa iniciativa. 

 

Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro fez referência a uma 

notícia que tinha saído nos Jornais sobre um embargo de uma construção no Telheiro, 

respeitante a um desajustamento que teria havido em construções anteriores. Um dos 

moradores que residia no edifício que aparentemente estava correcto em termos de 

implantação deu conta que, o que estava ali em causa eram dois edifícios que foram 

construídos posteriormente, os quais não estavam no sítio cujo projecto tinha sido 

aprovado, em termos de implantação, o que vinha agora colocar em causa a nova 

construção. Isto obrigava à deslocação das duas construções, relativamente às quais a 

Câmara, inclusivamente, emitira licenças de utilização. Mencionou ainda que esta situação 

iria levar a um reajustamento da nova construção, o que não corresponde ao que estava 

previsto inicialmente. 
Disse, em conclusão, que os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista gostariam de saber 

o que se passou, como foi possível não acompanhar a implantação daquelas construções e 

qual o efeito de tudo isso. 

 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves respondeu que, relativamente à obra em 

causa, em curso, foi verificada uma incorrecção na implantação da obra e 

consequentemente foi lavrado um auto de embargo. Em relação às outras obras anteriores, 

objecto da dúvida do Senhor Vereador Dr. Raul Castro, é uma questão nova, que exige que 

sejam analisados os respectivos processos, e a sua adequação ao regulamento do 

loteamento em que se inserem, ou seja, saber se os processos estão realmente em ordem 

ou se existe alguma incorrecção na implantação, e terá que se verificar, disse ainda, se 

foram cumpridas todas as condições impostas no loteamento. Concluiu referindo que, de 
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momento, não conseguia dar a resposta, dada a necessidade de análise dos processos 

relativos aos ditos prédios já construídos. No entanto, manter-se-ia o embargo da outra 

construção. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro afirmou que aguardaria até à próxima reunião, 

embora, em seu entender, a construção embargada estivesse correcta aparentemente em 

termos de implantação inicial. 

A Senhora Presidente reiterou que se a obra fora embargada era porque não cumpria o 

projecto. 

 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro recordou que no Sábado seguinte iria haver jogo da 

Super Taça com a equipa da cidade de Setúbal, que está geminada com Leiria, tendo 

questionado se a Câmara estava a pensar fazer alguma recepção.  

A Senhora Presidente respondeu que não se pensou em fazer nada de especial porque 

não viria só a equipa de Setúbal mas também a equipa do F.C.Porto. Mais disse que a 

Câmara não tinha bilhetes por ser um jogo da responsabilidade da Federação. Contudo, 

sugeriu que se podia telefonar ao Presidente da Câmara de Setúbal e perguntar se queria 

assistir ao jogo. 
 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1014/06 | Presentes as actas das reuniões de 13 e 27 de Julho, cuja leitura foi 

dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar a 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 738/01 – ODYSSEYA – Hotelaria Unipessoal, 
Lda. 
DLB N.º 1015/06 | De ODYSSEYA - HOTELARIA UNIPESSOAL, LDA, com sede na 

Avenida Marquês de Pombal, lote 1, bloco B, 2.º A, freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de alterações no estabelecimento de restauração e bebidas 

(fracção “F”) do edifício situado na Rua do Município, lote B1, freguesia de Leiria. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/07, constante do respectivo 

processo (folha 428), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

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

artigo 61.º do Decreto-Lei acima referido; 

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

n.º 1 do artigo 78.º do referido diploma legal; 

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

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

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

RMOUCL; 

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

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

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 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 acima 

mencionado e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

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

conhecimento da requerente; 

10.º caso pretenda publicidade exterior deverá requerer o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos; 

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; 

11.7. plano de Segurança e Saúde; 

http://www.cm-leiria.pt/
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11.8. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

11.9. documento comprovativo da inscrição do Eng.º Pedro Ascenso na 

Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo Governo 

Civil (folhas 285 e 286). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1160/03 – Manuel Joaquim Pereira Guarda 
DLB N.º 1016/06 | De MANUEL JOAQUIM PEREIRA GUARDA, residente na Rua Casal 

Formoso, n.º 175, na localidade de Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alterações no pavilhão e muros situados em 

Calmeiras, freguesia de Pousos. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/04, constante do respectivo 

processo (folha 275), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado à apresentação, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, do 

seguinte: 

1.º elementos gráficos esclarecedores de modo a garantir o cumprimento do 

disposto no Regulamento de Segurança Contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de 

Abril) relativamente a: 

1.1. caminhos de evacuação – artigo 12.º; 

1.2. dimensão da antecâmara - cumprir com o disposto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 15.º; 

1.3. controlo de fumo em escadas protegidas enclausuradas – artigo 16.º; 

1.4. controlo de poluição e fumo nas câmaras corta-fogo – artigos 17.º e 18.º; 

1.5. sentido de abertura da porta das escadas de acesso ao rés do chão, de 

modo a abrir no sentido de fuga - n.º 2 do artigo 19.º; 

1.6. sinalização e iluminação de segurança – artigos 20.º e 22.º; 

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

devendo indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

1.8. detecção de monóxido de carbono e incêndios - artigos 27.º e 31.º; 

1.9. meios de primeira intervenção à extinção de incêndios – artigo 33.º; 

2.º prever patamar adequadamente dimensionado junto à porta de acesso à 

cave no piso do rés do chão, por motivos de segurança – artigos 15.º e 45.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

3.º planta de implantação com indicação dos muros e portões de acesso. 

Mais deliberou informar o requerente que, previamente à emissão da autorização 

de utilização, deverá apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada 

relativamente às áreas a ceder ao domínio público, face ao indicado no ponto n.º 7 do ofício 

n.º 11336 de 2004/12/20. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1145/04 - Luís Guilherme Pereira Figueiredo 
DLB N.º 1017/06 | De LUÍS GUILHERME PEREIRA FIGUEIREDO, residente na Rue de L’ 

Etraz, 1183 – Bursins - Suíça, referente à área de construção cobrada a mais aquando da 

emissão do alvará de obras para construção de dois anexos na Rua do Rossio, na 

localidade de Lagoa, freguesia de Ortigosa. 

Considerando o cálculo feito pela desenhadora em 2006/08/07, verificou-se ter 

existido um lapso ao nível da medição da área de um dos anexos, tendo sido contabilizada, 

para efeitos de emissão do alvará de obras, área de construção superior à constante do 

projecto aprovado. 

Assim sendo, o requerente procedeu ao pagamento da taxa devida pela área 

correspondente a 242 m2 (€484,00) quando apenas se encontravam licenciados 177 m2 

(€354,00). 

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

pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 

em 2006/08/07, constante do respectivo processo (folha 135), e face à proposta de 

cabimento n.º 4225, de 2006/08/11, deliberou por unanimidade autorizar a restituição da 

importância de €130,00, relativa à diferença paga indevidamente pela emissão do alvará de 

construção n.º 571/06, bem como a emissão de um aditamento ao referido alvará com a 

área corrigida, devendo do mesmo constar a observação de que o aditamento rectifica e 

substitui o alvará de obras de construção n.º 571/06, emitido em 2006/08/04, retroagindo os 

seus efeitos à data de emissão do alvará inicialmente emitido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1440/04 – Silvino Jesus Santos 
DLB N.º 1018/06 | De SILVINO DE JESUS DOS SANTOS, residente na Rua Principal, n.º 

815, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação numa 

parcela que pretende destacar de um terreno situado em Valverde - Pinheiros, freguesia de 

Marrazes. 

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

pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) em 2006/08/02, constante do respectivo 

processo (folha 302), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

1.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos: 

1.1. 22.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente ao 

fornecimento de água para extinção de incêndios; 

1.2.  87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente ao 

sistema de ventilação das casas de banho interiores; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 
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2.1. projecto de comportamento térmico, de acordo com o disposto no Decreto-

Lei n.º 80/06, de 4 de Abril; 

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

fraccionamento registado e rectificada relativamente às áreas, face às cedências ao domínio 

público; 

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

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

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

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

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

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

4.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

4.1. ceder uma faixa de terreno ao domínio público ao longo de toda a 

propriedade confinante com o caminho, devendo para o efeito medir-se 5.00 m ao eixo do 

arruamento, para alargamento da via e execução de passeio; 

4.2. o espaço a ceder ao domínio público (passeio) deverá ser executado em 

calçada grossa bem como o espaço remanescente, ora utilizado como berma até à linha do 

betuminoso existente, de acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais, 

devendo os referidos trabalhos ser acompanhados pelos serviços de fiscalização do mesmo 

departamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1101/05 – Aníbal de Oliveira Cristina, Lda. 
DLB N.º 1019/06 | De ANÍBAL DE OLIVEIRA CRISTINA, LDA, com sede na Rua dos 

Carvalhais, n.º 19, na localidade de Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao 

aditamento apresentado em fase de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para construção de um 

pavilhão e muros de vedação em Cruz de Melo, na localidade de Ramalharia, freguesia de 

Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço 

Florestal, com uma parte a Nascente condicionada por Reserva Ecológica Nacional, sendo 

que a implantação das edificações não interfere com a mancha da REN. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a caracterização do 

empreendimento descrito nas folhas 106 e 107 do respectivo processo e concordando com 

a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/27 (folha 

103), deliberou por maioria, com os votos de Abstenção dos Senhores Vereadores Dr. 

Raul Castro, 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, face ao 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: 
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2.1. projectos de especialidades; 

2.2. projecto de segurança contra risco de incêndio, face ao parecer emitido 

pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo deverá ser transmitido 

à requerente (folha 91). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1239/05 – José Joaquim Lopes 
DLB N.º 1020/06 | De JOSÉ JOAQUIM LOPES, residente na Rua da Arieira, na localidade e 

freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para legalização de obras de 

ampliação da moradia unifamiliar situada no local acima referido e adaptação da mesma a 

edifício habitacional com dois fogos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Zona de Reserva Agrícola, Perímetro de Rega e Área de Protecção das 

Nascentes Minero-Medicinais (Termas de Monte Real). 

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

Particulares (Zona 1) em 2006/08/01, com o seguinte teor: 

1.º a pretensão não tem enquadramento nos artigos 9.º e 12.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, uma vez que a parcela em causa se insere em 

Zona de Reserva Agrícola e Perímetro de Rega; 

2.º a área delimitada em planta é superior à área indicada na certidão da 

Conservatória do Registo Predial. 

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

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

de 16 de Dezembro, 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 2006/08/01, e face ao disposto no Decreto-

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

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

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

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

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1316/05 - Maria do Céu Sousa Paraíso 
Bernardes 
DLB N.º 1021/06 | De MARIA DO CÉU SOUSA PARAÍSO BERNARDES, residente no 

Largo Padre António de Faria, n.º 7, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de uma moradia unifamilliar numa parcela a destacar de um 

terreno situado na Rua de Santo António, freguesia de Pousos, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/04, constante do respectivo 

processo (folhas 86 e 87), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno para alargamento do 

arruamento, devendo medir-se 3.25 m ao seu eixo, e passeio com 1.60 m de largura; 

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

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

de extinção de incêndios junto à via; 

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

3.1. requerimento rectificado (pedido de licença com destaque - Mod. 3A-01) 

relativamente á área da parcela que pretende destacar (900 m2), face ao indicado na planta 

de implantação; 

3.2. planta de implantação com indicação: 

3.2.1. da totalidade da propriedade, incluindo a parte junto do arruamento; 

3.2.2. da faixa de terreno a ceder ao domínio público; 

3.2.3. da área da parcela sobrante; 

3.3. certidão da Conservatória do Registo Predial com ónus de não 

fraccionamento registado e a área rectificada, face às cedências ao domínio público; 

3.4. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

5.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio em calçada miúda (1.60 m 

de largura junto ao muro) e da restante área para alargamento da via (3.25 ao eixo) em 

calçada grossa, igual ao existente no local; 

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

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

5.3. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

de Obras Municipais. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela EDP e Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 45 e 84). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 49/06 – Jacinto Esperança Pereira, Lda. 
DLB N.º 1022/06 | De JACINTO ESPERANÇA PEREIRA, LDA, com sede na Rua da Cruz, 

n.º 16, na localidade de Casal dos Claros, freguesia de Amor, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de moradia unifamiliar e muros na Rua 25 de Abril - Ribeiro 

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

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Obras 

Particulares – Zona 1 em 2006/08/01, com o seguinte teor: 

1.º o projecto de arquitectura apresentado não prevê vãos de iluminação e 

ventilação na cozinha, contrariando o disposto nos artigos 71.º e 73.º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas; 

2.º não prevê o cumprimento do disposto no artigo 73.º do RGEU, relativamente ao 

afastamento mínimo de 3.0 m ao limite da propriedade no lado Sul; 

3.º a porta junto às escadas de acesso à cave deverá abrir no sentido contrário, por 

motivos de segurança (artigos 15.º e 45.º RGEU). 

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

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

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

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/01, e face ao disposto no Decreto-

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

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

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

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

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 110/06 – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Leiria, CRL 
DLB N.º 1023/06 | De CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL, com 

sede na Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 33, apartado 1085 – Leiria, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração da fachada e rés do chão do edifício situado no 

local acima referido, mantendo-se a utilização existente (serviços), e inserido no Núcleo 

Histórico da Cidade e Zona Especial de Protecção ao Castelo. 

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

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

processo (folha 80), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos pelo Instituto Português 

do Património Arquitectónico e Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, cujos 

conteúdos deverão ser transmitidos à requerente (folhas 77, 78 e 65), nomeadamente no 

que se refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio; 

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

incluindo projecto de segurança contra incêndios, face ao parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento da 

requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.10. Processo de obras particulares n.º 163/06 - Artur Lopes da Silva 
DLB N.º 1024/06 | De ARTUR LOPES DA SILVA, residente na Rua de Santa Maria, n.º 523, 

na localidade e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de telheiro, ampliação de moradia unifamiliar e alteração de muro no local acima 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Obras Particulares – 

Zona 1 em 2006/08/03, com o seguinte teor: 

1.º o projecto apresentado não prevê o afastamento mínimo de 8.00 m entre os 

arrumos e o eixo do arruamento, face ao disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º existem discrepâncias nos elementos gráficos relativamente: 

2.1. ao indicado no piso 0 e o alçado posterior (indicação dos vãos); 

2.2. aos alçados posterior e lateral esquerdo (altura da ampliação); 

3.º a pretensão não esclarece se o arrumo (49 m2) é afecto à moradia ou ao 

funcionamento do estabelecimento de bebidas; 

4.º não apresenta corte longitudinal pelo arrumo com indicação dos limites da 

propriedade e eixo do arruamento; 

5.º o projecto foi objecto de parecer por parte da Junta de Freguesia, cujo conteúdo 

deverá ser transmitido ao requerente (folha 52), tendo esta entidade emitido parecer 

desfavorável em termos de enquadramento no local. 

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

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

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

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/03, e face ao disposto no Decreto-

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

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

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

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

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 166/06 - Construções M. Vieira & Oliveira, 
Lda. 
DLB N.º 1025/06 | De CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LDA, com sede na 

Travessa do Outeiro, na localidade de Padrão, freguesia de Pousos, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de um conjunto habitacional (3 moradias em banda) e 

muros na Rua de Santo António, freguesia de Pousos, com demolição da edificação 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/03, constante do respectivo 
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processo (folhas 110 e 111), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio, contentores de 

resíduos sólidos, estacionamento e uma faixa de terreno para alargamento da via; 

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

2.1. planta de implantação rectificada de modo a prever um espaço para 

contentores de resíduos sólidos, devendo estes estar de acordo com as indicações da 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. (Não se vê inconveniente na eliminação do lugar 

de estacionamento confinante junto ao arruamento no lado Poente para a colocação dos 

referidos contentores); 

2.2. projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

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

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

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º as rampas de acesso às garagens não poderão interferir com o passeio; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada 

relativamente à área a ceder ao domínio público; 

6.2. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1.60 m de 

largura), espaço para contentores de resíduos sólidos, estacionamento e da restante área 

para alargamento da via, devendo assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais 

junto à berma; 

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

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

6.4. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

de Obras Municipais. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela EDP e 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 67 e 108). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 180/06 - Construções M. Vieira & Oliveira, 
Lda. 
DLB N.º 1026/06 | De CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LDA, com sede na 

Travessa do Outeiro, na localidade de Padrão, freguesia de Pousos, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de um conjunto habitacional (duas moradias em banda) e 
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muros numa parcela que pretende destacar de um terreno situado na Rua de Santo 

António, freguesia de Pousos, com demolição do edificado existente, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/03, constante do respectivo 

processo (folhas 113 e 114), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio, estacionamento e 

uma faixa de terreno para alargamento da via, conforme projecto apresentado; 

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

seguintes elementos: 

2.1. projectos de especialidades; 

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

fraccionamento registado e a área rectificada, face às cedências ao domínio público; 

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

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

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

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

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

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

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

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

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º as rampas de acesso às garagens não poderão interferir com o passeio; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1.60 m de 

largura), estacionamento e da restante área para alargamento da via, devendo assegurar 

uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma; 

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

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

6.3. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

de Obras Municipais. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela EDP e 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folhas 58 e 98). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 313/06 – Mário Ferreira Cunha 
DLB N.º 1027/06 | De MÁRIO FERREIRA DA CUNHA, residente na Travessa da Fonte das 

3 Bicas, n.º 1, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao 
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projecto de arquitectura para alteração e ampliação do edifício situado na Rua Capitão da 

Silva Mendes, n.º 23 - Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/04, constante do respectivo 

processo (folha 51), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

regulamentares aplicáveis; 

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

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

artigo 61.º do Decreto-Lei acima referido; 

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

n.º 1 do artigo 78.º do referido diploma legal; 

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

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

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

RMOUCL; 

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

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

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 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 

acima mencionado e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

elementos: 

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

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

www.cm-leiria.pt.; 

9.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

Setembro; 

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

titular da operação urbanística; 

9.4. 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); 

http://www.cm-leiria.pt/
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9.5. 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; 

9.6. 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; 

9.7. plano de Segurança e Saúde; 

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

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Governo Civil e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (folhas 41, 42, 46 e 47). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 337/06 - Vítor Manuel Ferreira Albino 
DLB N.º 1028/06 | De VÍTOR MANUEL FERREIRA ALBINO, representado pelo procurador 

Manuel Lopes Sousa Olival, com endereço postal na Rua Joaquim da Fonseca, n.º 45, na 

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

alteração do edifício habitacional situado na Rua D. Afonso Henriques, n.ºs 6 B E 6 C, 

freguesia de Leiria, inserido no Núcleo Histórico da Cidade e Zona Especial de Protecção ao 

Castelo. 

As alterações constam de demolição do interior com manutenção dos alçados, 

reduzindo o número de fogos de quatro para um, sendo igualmente propostas alterações 

exteriores ao nível dos revestimentos e cobertura. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/09, constante do respectivo 

processo (folha 129), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Arquitectónico, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folhas 126 e 127), 

nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, a cargo 

do dono da obra, e salvaguardando-se as competências do Instituto Português de 

Arqueologia. (Condição a constar no alvará de licenciamento); 

1.1. apresentar os esclarecimentos indicado no ponto n.º 4 do parecer 

mencionado no ponto anterior; 

2.º cumprir com o indicado no parecer da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 72); 

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

Fevereiro (segurança contra incêndios), nomeadamente no que se refere aos artigos 22.º e 

47.º (disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios no exterior do edifício); 

4.º apresentar planta à escala 1/1000 com a delimitação da propriedade 

compatível com as restantes plantas apresentadas (esc. 1/200 e 1/100) do lado norte; 

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

propriedades confinantes; 
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6.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos de especialidades bem 

como os elementos acima indicados; 

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

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

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

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

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

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

8.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

8.1. apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico 

dos trabalhos, devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia; 

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

ser danificadas durante a obra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedidos de informação prévia de obras 
particulares 
1.2.1. Processo de pedido de informação prévia n.º 52/05 - OBRINEVES - Imobiliária e 
Construções, Unipessoal, Lda. 
DLB N.º 1029/06 | De OBRINEVES - IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, 

LDA, com sede na Rua de Tomar, n.º 51, na localidade de Cardosos, freguesia de Arrabal, 

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

estabelecimento hoteleiro e de serviços na Urbanização Nova Leiria, lote 7 - Almuinha 

Grande, freguesia de Marrazes. 

A pretensão cumpre com o previsto no processo de loteamento. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 1 em 2006/08/02, constante do respectivo 

processo (folha 160), deliberou por unanimidade viabilizar a pretensão, pelo prazo de um 

ano, nos termos do disposto no artigo 17.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, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela Direcção 

Geral do Turismo, cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folhas 75 a 84), 

Centro de Saúde e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

2.º cumprir com o previsto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, 

relativamente às medidas de segurança contra riscos de incêndio; 

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

nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urbanas e Regulamento do Plano 

Director Municipal. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folha 91). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de pedido de informação prévia n.º 38/06 - Marisa dos Santos Pereira 
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DLB N.º 1030/06 | De MARISA DOS SANTOS PEREIRA, com endereço postal na Rua de 

Santo António, caixa 103, na localidade de Ferreiros, freguesia de Santa Eufémia, referente 

à restituição da importância cobrada a mais pela entrada do pedido de informação prévia 

sobre a viabilidade de ampliação e alteração do celeiro existente no local cima referido e 

adaptação do mesmo a edifício habitacional. 

Aquando da entrada do pedido foi cobrada a importância de €100.00, quando 

deveria ser apenas €50.00, conforme previsto no quadro I da tabela de taxas anexa ao 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas. 

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

pela Divisão Administrativa e de Fiscalização em 2006/07/28, constante do respectivo 

processo (folha 28), e face à proposta de cabimento n.º 4226, de 2006.08.11, deliberou por 
unanimidade autorizar a restituição da importância de €50.00, com base na rubrica 

orçamental (06.02.03 outras – 06.02.03.01 restituições). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de vistoria n.º 9/06 - Cidália Maria dos Santos Calado Dúlio 
Ribeiro 
DLB N.º 1031/06 | De CIDÁLIA MARIA DOS SANTOS CALADO DÚLIO RIBEIRO, residente 

na Rua Paulo VI, n.º 2145, 2.º direito, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Marrazes, 

referente ao pedido de vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do apartamento onde 

reside. 

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

efectuada em 2006/06/14, constante do respectivo processo (folha 14), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

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

Senhora Vereadora em 2006/05/15, o qual ordenou a realização da vistoria; 

2.º notificar o proprietário da fracção, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo, ao abrigo do 

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

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e no artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para no prazo de sessenta 

dias adoptar as medidas necessárias à resolução das deficiências constantes do auto de 

vistoria n.º 135/2006, cujo o teor deverá ser dado conhecimento ao proprietário; 

3.º notificar a inquilina para adoptar as medidas de manutenção higiénicas da 

fracção, nomeadamente através da limpeza e adequada ventilação de todos os 

compartimentos durante todo o ano, face aos indícios de humidade generalizada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 15/05 - Argilis - 
Extracção de Areias e Argilas, Lda. 
DLB N.º 1032/06 | De ARGILIS - EXTRACÇÃO DE AREIAS E ARGILAS, LDA, com sede na 

Rua do Barracão, n.º 720, na localidade de Barracão, freguesia de Colmeias, referente ao 
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pedido de aprovação do projecto para instalação de um posto de abastecimento de gasóleo 

em Atalho, na localidade de Pêga, freguesia de Souto da Carpalhosa. 

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

pela Divisão de Obras Particulares – Zona 2 em 2006/08/09 (Sector de Apoio Técnico aos 

Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 107 e 108), e face ao 

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

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

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

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

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e cópia do alvará de construção; 

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

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

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

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

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

aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

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

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

267/02, de 26 de Novembro; 

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

consulta das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas 

(folhas 38 e 42). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5. Relatório dos Serviços de Fiscalização 
DLB N.º 1033/06 | | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Julho. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.6.1. Processo de loteamento n.º 11/91 – Manuel de Jesus Francisco 
DLB N.º 1034/06 | De MANUEL DE JESUS FRANCISCO, representado pelos seus 

procuradores, José do Fetal Ferreira e Antoine Christian do Rosário, residentes na Rua das 

Flores, Lote 6, em Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao loteamento situado em 

Quinta do Paraíso, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação prestada pela 

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

pela Divisão de Loteamentos de 09/08/2006, constante do respectivo processo (folha 619), 

deliberou por unanimidade viabilizar o loteamento faseado, devendo para isso apresentar 

o projecto rectificado e o projecto das respectivas infra-estruturas. 

 
1.6.2. Processo de loteamento n.º 37/94 – Imobiliária Roda, Lda. e Outros 
DLB N.º 1035/06 | De IMOBILIÁRIA RODA, LDA E OUTROS, com sede na Rua Machado 

dos Santos n.º 11, 1.º C, freguesia de Leiria, referente ao loteamento situado em Quinta da 

Cascalheira, freguesia de Marrazes, acompanhado de um requerimento a solicitar a 

recepção definitiva da obra e o cancelamento das garantias bancárias destinadas a garantir 

a execução do polidesportivo descoberto em Quinta da Cerca, freguesia de Cortes, uma vez 

que os trabalhos se encontram concluídos. 

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

pelo Departamento de Obras Municipais de 09/08/2006, constante do respectivo processo 

(folha 868), deliberou por unanimidade autorizar a recepção definitiva das obras do 

polidesportivo e o cancelamento da parte restante das garantias bancárias n.º 

0393.000734.488.0019, n.º 0393.000730.188.0019, n.º 0393.001348.782.0019, n.º 

0393.000729.888.0019 e n.º 0393.000731.988.0019 emitidas pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A. e n.º 00/069/66774 emitida pelo Banco BPI, S.A. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.3. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação dos 
Irmãos Maristas 
DLB N.º 1036/06 | |De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, acompanhado de um requerimento de Simões & Ruivo – Engenharia e 

Construções, S.A, com sede na Praceta Joaquim Dias Ramadas, n.º 33, em Leiria, a 

solicitar alterações ao loteamento situado no lugar de Quinta do Rei, da freguesia de 

Pousos, consistindo as mesmas na junção dos lotes 11, 12 e 13, resultando no lote 11. 

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

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

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

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

Divisão de Loteamentos de 8 de Agosto de 2006, constante do respectivo processo, 

deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.4. Processo de loteamento n.º 10/00 – Hilário Manuel Barbeiro da Costa 
DLB N.º 1037/06 | De HILÁRIO MANUEL BARBEIRO DA COSTA E OUTRA, residente no 

Largo da Madalena n.º 865, em Agodim, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de 

loteamento situado em Casal, freguesia de Boa vista. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos em 09/08/2006, constante do respectivo processo (folhas 410 

e 411), deliberou por unanimidade aprovar os projectos de infra-estruturas, as 
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rectificações ao projecto de loteamento e autorizar o licenciamento da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar as garantias bancárias nas quais deverá constar a seguinte 

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

Câmara Municipal e/ou EDP”: 

a) a favor da EDP no valor de €104.864,07, destinada às infra-estruturas da rede 

eléctrica; 

b) a favor da Câmara Municipal no valor de €31.178,00, destinada à execução dos 

arranjos exteriores; 

c) a favor da Câmara Municipal no valor de €116.631,49, destinada à execução da rede 

viária; 

d) a favor da Câmara Municipal no valor de €89.101,00, destinada à execução da rede 

de água e rede de esgotos domésticos e pluviais do loteamento; 

2.º ceder ao domínio público do Município 8.430 m² destinados a passeios, 

arruamentos, estacionamentos, equipamento e zona verde e plataformas para contentores 

do lixo; 

3.º efectuar o pagamento de €17.500, na tesouraria dos SMAS (acrescido de 

IVA à taxa em vigor), referente à comparticipação para reforço da rede de água a montante 

do loteamento; 

4.º apresentar na Câmara Municipal os elementos solicitados na alínea c) do 

ponto 4 dos SMAS e nas subalíneas i), ii), iii) e iv) da alínea a) da informação do 

Departamento de Obras Municipais (folhas 389 e 390); 

5.º dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres 

emitidos pelas várias entidades e serviços da Câmara Municipal de Leiria, cujas cópias 

deverão ser remetidas ao requerente, para a realização das obras de urbanização, tendo 

para a sua execução o prazo de um ano; 

6.º apresentar no prazo de um ano, a contar da data da notificação do acto de 

licenciamento, os seguintes documentos para efeitos de emissão de Alvará: 

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

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

www.cm-leiria.pt; 

b) termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

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

c) 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); 

d) 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; 

e) declaração do empreiteiro quanto à adjudicação das obras de urbanização; 
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f) 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; 

g) plano de Segurança e Saúde; 

h) livro de obra com menção do termo de abertura; 

i) certidão da Conservatória do Registo Predial actualizada; 

j) descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de 

proveniência. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.5. Processo de loteamento n.º. 15/00 – Vítor Manuel Nascimento Graveto e Outra 
DLB N.º 1038/06 | De VITOR MANUEL NASCIMENTO GRAVETO E OUTRA, 

acompanhado de um requerimento de Luís Domingues João (na qualidade de proprietário 

do lote 4) residente em Ring 22, 63776 Mömbris, na República Federal da Alemanha, e de 

Joaquim de Jesus João (na qualidade de proprietário do lote 5) residente no Largo D. Pedro 

de Castilho, n.º 1, freguesia de Monte Redondo, a solicitar alterações aos lotes 4 e 5 

referente ao loteamento situado em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, que 

consistem no aumento de um piso em cave em cada lote, destinado a arrumos e 

consequente aumento da área total de construção. 

Decorreu o prazo da discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 do artigo 

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

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

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

pela Divisão de Loteamentos em 09/08/2006, constante do respectivo processo (folha 471), 

deliberou por unanimidade aprovar as alterações requeridas para os lotes 4 e 5. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.6. Processo de loteamento n.º 6/02 – Manuel da Conceição Batista 
DLB N.º 1039/06 | Retirado 
 

1.6.7. Processo de loteamento n.º 12/04 – Rui Pedro da Costa Manso 
DLB N.º 1040/06 | De RUI PEDRO DA COSTA MANSO, residente na Rua São Cristóvão, 

n.º 22, Caranguejeira, acompanhado de um requerimento a solicitar uma operação de 

loteamento para constituição de 5 lotes destinados a habitação colectiva situado no lugar de 

Paúl, da freguesia de Parceiros, num terreno inserido em espaço urbano e urbanizável, em 

área habitacional ou residencial de baixa densidade, de acordo com a Planta de Delimitação 

do Aglomerado de Leiria do PDM. 

O requerente apresenta projecto reformulado (folhas 107) atendendo à rectificação 

de área registada na Conservatória. 

O processo tem pareceres favoráveis, com condições das entidades consultadas e 

enquadra-se no PDM. 

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

Divisão de Loteamentos datada de 9 de Agosto de 2006, constante do respectivo processo 
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(folhas 112), 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: 

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) efectuar o pagamento no valor de €22.500,00 (acrescido de IVA à taxa em vigor) a 

favor dos SMAS, para garantir o financiamento das obras de remodelação da rede de água 

do sector a montante do loteamento; 

3) rectificar a largura dos passeios, onde estão previstas caldeiras para árvores para 

2,60 m, de acordo com a Portaria n.º 1136/01, de 25 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.8. Processo de loteamento n.º 13/04 – Carminda da Conceição Duarte 
DLB N.º 1041/06 | De CARMINDA DA CONCEIÇÃO DUARTE, residente na Rua Capitão 

Matos Ribeiro, Corredoura, 2480.184 Porto de Mós, acompanhada de um requerimento a 

solicitar uma operação de loteamento para a constituição de 9 lotes para habitação 

unifamiliar e habitação colectiva situado no lugar de Ordem – Calçada, freguesia de Pousos, 

num terreno com 9.350 m2, inserido em Espaço Urbano e Urbanizável, em área 

Habitacional ou Residencial de Baixa densidade e área sujeita a Plano de Pormenor, de 

acordo com a Planta de Delimitação do Aglomerado de Leiria e Planta de Ordenamento do 

Plano Director Municipal. 

 De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos verifica-se o seguinte: 

1.º os índices de construção deverão ser calculados de harmonia com o zonamento 

marcado nas plantas de ordenamento do Plano Director Municipal, dado que o projecto 

apresenta valores que ultrapassam o estabelecido no artigo 47.º do Regulamento do PDM; 

2.º os lugares de estacionamento público propostos são insuficientes, de acordo com o 

artigo 76.º do PDM; 

3.º o loteamento deverá ser estruturado com um desenho urbano mais coerente, 

optimizado e uniformizado, não podendo ser pensado isoladamente de toda a envolvente; 

4.º os arruamentos e acessos ao loteamento deverão ser desenvolvidos dentro da 

propriedade a lotear. Caso ocupem terreno fora da propriedade deverá existir autorização 

dos respectivos proprietários; 

5.º os passeios e vias deverão contornar os lotes e ter sempre continuidade, não 

devendo a via automóvel dar acesso directo à cave do lote 6; 

6.º atendendo à topografia do terreno, recomenda-se que os polígonos de implantação 

tenham os afastamentos adequados aos limites dos lotes, por forma a permitir melhor 

salubridade das construções previstas; 

7.º deverão ser ajustadas as cotas de soleira à topografia do terreno e ao desenho 

urbano; 

8.º não é explicito na Planta de Síntese que as áreas de anexos se encontrem incluídas 

na área de implantação e na área total de construção acima do solo; 
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9.º deverá ser esclarecida a sobreposição da propriedade a lotear a norte com a 

propriedade referente ao processo de obras n.º 25/2000 (conforme plantas que se anexam).  

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

Divisão de Loteamentos de 4 de Agosto de 2006, constante do respectivo processo (folhas 

42 e 43), deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão, nos 

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

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, devendo para o efeito 

notificar-se 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 respectiva 

proposta de indeferimento do pedido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.9. Processo de loteamento n.º 15/04 – Maria Salomé da Luz Lopes Neves Serrano e 
Outros 
DLB N.º 1042/06 | De MARIA SALOMÉ DA LUZ LOPES NEVES SERRANO E OUTROS, 

residente na Rua Dr. António da Costa Santos, n.º 27 A, 2410.084 Leiria, acompanhado de 

um requerimento a solicitar uma operação urbanística para constituição de 2 lotes para 

habitação colectiva e 8 lotes para habitação unifamiliar, situado no lugar de Moinhos da 

Barosa, freguesia de Barosa, num terreno inserido em espaço urbano, conforme planta de 

Ordenamento do Plano Director Municipal. 

Verifica-se uma insuficiência de 387,50 m2 de área de cedência para equipamento, 

conforme estabelecido no artigo 55.º do Regulamento do Plano Director Municipal, o que 

corresponde a compensação de €8.861,34, de acordo com o artigo 175.º do Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas, no entanto o requerente, em alternativa, propõe como 

compensação executar a construção de sanitários públicos e novo lavadouro público com o 

custo de execução estimado em €19.190,00 (folha 71). 

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

Divisão de Loteamentos de 31 de Julho de 2006, constante do respectivo processo (folha 

157), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento acima identificado 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas elaborados de acordo 

com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades, bem como os projectos de 

execução das obras dos sanitários públicos e novo lavadouro público que se propõe 

executar; 

2.º devem ser rectificadas as discrepâncias de áreas na memória descritiva quanto aos lotes 

3, 6 e 7, considerando correctos os valores constantes na planta de síntese. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.10. Processo de loteamento n.º 2/05 – Filipe Manuel Pereira Carreira 
DLB N.º 1043/06 | Retirado 

 

1.7. Análise do processo de pedido de informação prévia de loteamento n.º 2/04 – 
João Carlos Pereira Ferreira Bernardino e Outros 
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DLB N.º 1044/06 | De JOÃO CARLOS PEREIRA FERREIRA BERNARDINO e HERDEIROS 

DE JOÃO FERREIRA BERNARDINO, residente na Rua de Santa Catarina, n.º 421, no lugar 

e freguesia de Azoia, acompanhados de um requerimento a solicitar um pedido de 

informação prévia para um loteamento de 16 lotes para habitação unifamiliar e habitação 

colectiva, situado no lugar de Vale da Aroeira, freguesia de Azoia, num terreno inserido em 

Espaço Urbano, em área Habitacional ou Residencial, REN, RAN, Espaço Florestal e 

Outros Solos Agrícolas, de acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director 

Municipal e Planta da REN. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos verifica-se o 

seguinte: 

1.º que a área identificada como solo urbano ou urbanizável na peça n.º 005, 

não corresponde aos 20.800 m2 descritos. O limite do solo urbano delimitado a Norte não 

corresponde ao definido na planta de ordenamento do PDM; 

2.º por consequência da divergência da área inserida em núcleo urbano, 

conforme referido no ponto n.º 1, verifica-se que a área de construção proposta é superior à 

permitida, de acordo com o artigo 57.º de Regulamento do PDM.; 

3.º as áreas de RAN e REN não podem estar inseridas na área a lotear, de 

acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto – Lei 93/90 de 19 de Março; 

4.º o número de unidades de utilização por lote é no máximo de 3, de acordo 

com a alínea c) de n.º 2 do artigo 57.º do Regulamento do PDM, dado que se trata de 

núcleo – espaço urbano, de acordo com a carta de ordenamento do referido Regulamento; 

5.º a memória descritiva apresentada não cumpre com a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 1.º da Portaria n.º 1110/01, dado que não consta a descrição dos elementos 

essenciais das redes de infra-estruturas, designadamente das redes existentes e da 

sobrecarga que a pretensão poderá implicar, as cérceas, o número de pisos acima e abaixo 

da cota de soleira e a área total de implantação; 

6.º as áreas de cedência para o domínio público, destinadas a equipamento e 

zonas verdes, encontram-se totalmente fora do perímetro do espaço urbano, contrariando a 

alínea f) do n.º 5 do artigo 82.º do Regulamento do PDM, e sem acesso devidamente 

dimensionado e, por isso, desintegradas do loteamento; 

7.º o terreno encontra-se inserido na zona de protecção à variante da Batalha, 

pelo que o processo fica condicionado ao parecer do EP. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando a informação da Divisão de 

Loteamentos de 08 de Agosto de 2006, constante do respectivo processo (folhas 20 e 21) 

deliberou por unanimidade informar o(s) requerente(s) que: 

a) não é viável a solução apresentada, por violar Plano Municipal de Ordenamento do 

Território e Restrição de Utilidade Pública, notificando o(s) mesmo(s) nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo; 

b) a respectiva solução poderá vir a ser viável, caso o estudo apresentado seja reformulado, 

ficando condicionado aos pareceres do E.P., E.D.P., P.T., e S.M.A.S; 
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c) deverá(ão) igualmente apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial para 

verificação das alíneas 3 e 4 de artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 
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 – 215/2000: beneficiação da Rua D. Olímpio Duarte Alves, 
freguesia de Marrazes, Leiria. Assinatura e ratificação de protocolo 
DLB N.º 1045/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de um protocolo a realizar entre o Município de Leiria e a firma Metalúrgica da Sismaria, 

Lda., cujas cláusulas consistem na cedência de uma parcela de terreno com uma área de 

50m², com a Matriz n.º 2236, para beneficiação da Rua D. Olímpio Duarte Alves, Freguesia 

de Marrazes. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar e ratificar o referido protocolo. 

 
2.2. Processo n.º T – 112/2004: requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Proposta de 
prorrogação graciosa de prazo 
DLB N.º 1046/06 | Pela empresa LENA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., e 

confirmado pelo Departamento de Obras Municipais, foi presente o comunicado n.º 15/06, 

referente ao segundo pedido de prorrogação de prazo referente à obra supra, por um 

período de mais 80 dias. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por maioria, 
com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a 

referida prorrogação graciosa de prazo apresentada, referente à obra em epígrafe por um 

período de mais 80 dias. 

 
2.3. Processo n.º T – 112/2006: reabilitação da Casa dos Pintores, em Leiria. 
Aprovação de projecto e abertura de concurso público 
DLB N.º 1047/06 | Presente o projecto de recuperação do imóvel do edifício municipal sito 

no Centro Histórico, no Largo Paio Guterres / Rua Acácio de Paiva, n.º 7, também 

conhecido por “Casa dos Pintores”. 

 Este projecto destina-se a recuperar o referido imóvel para nele vir a ser instalado o 

Gabinete de Arqueologia do Município de Leiria e insere-se no âmbito da intervenção do 

Município na recuperação de edifícios do Centro Histórico. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade concordar com o 

projecto de recuperação da “Casa dos Pintores”. 
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DLB N.º 1048/06 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em 

epígrafe, com vista à abertura de um concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e 

n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o respectivo 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar abrir um concurso público nos 

termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99,de 2 de Março. 

 
2.4. Processo n.º T – 113/2006: empreitada de reconstrução dos edifícios do Ex-RAL4 
na cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu da Imagem em Movimento – 
M|i|mo. Proposta para abertura de concurso público 
DLB N.º 1049/06 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em 

epígrafe, com vista à abertura de um concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e 

n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o respectivo 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar abrir um concurso público nos 

termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

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. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de Julho 
de 2006 
DLB N.º 1050/06 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Julho, para conhecimento da Câmara Municipal: 
       

ACTIVIDADE QUANTIDADE 

Instauração de novos processos de execução fiscal (PEF’s), por dívidas 

relacionadas com: 

                                                       SMAS 

                                                       Mercados 

                                                       Ocupação de Via Pública 

                                                       Publicidade  

                                                       Diversos                                             

134 
 

88                       

17 

15 

12 

 2 

Tramitação de PEF’s 10 

Citação de executados 33 
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Actualização da informação sobre os débitos ao Município em cobrança coerciva   

                                                       SMAS   

                                                       Mercados     

                                                       Ocupação Via Pública   

                                                       Publicidade 

                                                       Diversos 

€ 47.777,23        
€ 30.478,24 

€ 16.157,00 

€ 594,49 

€ 254,37 
€ 293,13 

Emissão e registo das guias de recebimento relativamente a    

54 PEF’s extintos por pagamento  

 
€ 2.320,26 

 

QUADROS-SÍNTESE 

 

RECEITA ARRECADADA NO 1º SEMESTRE 2006 RECEITA ARRECADADA NO 1º SEMESTRE 2005  

                           € 19.671,67 € 736,69 

 

TOTAL RECEITA ARRECADADA EM 2006 TOTAL DÉBITOS EM COBRANÇA COERCIVA 

                           € 21.991,93 € 47.777,23 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
3.2. Proposta de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria. Réplica às objecções 
da Assembleia Municipal de Leiria 
DLB N.º 1051/06 | Na sequência da reunião de Câmara de 16 de Junho foi presente para 

apreciação e votação na sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 26 de Junho a 

proposta de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria, que deliberou retirá-la por: 

1. tratar-se de um regulamento “demasiado burocratizado e de consulta difícil para a 

generalidade dos utentes”; contestar 

2. a proposta apresentada não contemplar, na sequência do disposto no Decreto-Lei 

n.º 135/99, de 22 de Abril as seguintes possibilidades: 

a. o direito à reprodução imediata de documentação (artigo 8.º);  

b. o eventual pagamento por meios automáticos (artigo 30.º);  

c. a opção de remessa via postal de certidões, atestados, etc (artigo 21.º);  

d. requerimento por via oral ou  por meios electrónicos de emissão de 

documentos (artigo 18.º); 

3. ao remeter os custos da reprodução de documentos para tabela a definir pela 

Câmara Municipal, incorrer em falta face ao Despacho Conjunto n.º 280/97, de 19 

de Novembro; 

4. ter sido elaborada “com base em modelos desajustados da actual legislação e sem 

contemplar a filosofia facilitadora do acesso dos cidadãos à Administração Pública”. 

II – Sobre estas objecções pronunciou-se a Chefe da Divisão Administrativa, a coberto da 

informação n.º 24CDIA.06, de 18 de Julho, nos termos seguintes: 

1. O projecto de regulamento foi objecto de parecer técnico do Director do Arquivo Distrital 

de Leiria, por determinação da direcção do Instituto dos Arquivos Nacionais - Torre do 

Tombo (ENT 05/27214), tendo merecido não só algumas sugestões (que na sua 

generalidade foram acolhidas) como elogio, passando a citar: 
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«Considerando um procedimento modelar no que toca à observância do n.º 1 do artigo 

117.º do Código do Procedimento Administrativo, parece-me também que este projecto de 

regulamento é exemplar na intenção de organizar o Arquivo Municipal numa perspectiva de 

gestão integrada, desde a fase da produção da informação até à salvaguarda da memória 

da instituição». 

Estamos perante um regulamento elaborado sobre matéria que constitui uma das 

atribuições municipais, não visando assegurar a execução de leis prévias e que contém 

normas relativas ao funcionamento das unidades orgânicas responsáveis pela gestão do 

arquivo administrativo e histórico, pretendendo disciplinar a sua vida quotidiana também no 

que respeita às suas relações com o público interessado. 

De facto, esta proposta de regulamento divide-se essencialmente em duas partes: 

uma relacionada com a gestão arquivística (até ao artigo 17.º do Capítulo VI) e outra 

referente à gestão de procedimentos da própria Câmara (a partir do artigo 18.º): os 

Capítulos II, III, IV, V, VIII e IX dirigem-se aos serviços e órgãos municipais e aos seus 

funcionários e os Capítulos VI (artigos 19.º, 20.º, 26.º a 28.º e 30.º) e VII destinam-se 

essencialmente aos clientes (público interessado), estando redigidos de forma simples e 

acessível.  

É, pois, um regulamento que pretende definir os procedimentos administrativos e 

técnicos imprescindíveis para a defesa, preservação, valorização e divulgação dos 

documentos em fase activa, semi-activa e definitiva, tendo em atenção ainda o disposto na 

NP 4438-1 e a NP 4438-2 em matéria de gestão de documentos de arquivo, sem contudo 

perder de vista a necessária interacção com os utilizadores do “Arquivo Municipal”. 

2. O citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril - que define os princípios gerais de acção 

a que devem obedecer os serviços e organismos da Administração Pública na sua actuação 

face ao cidadão e reúne de uma forma sistematizada as normas vigentes em matéria de 

modernização administrativa – não carece de execução ou desenvolvimento em diploma 

regulamentar. Deste modo, as objecções constantes dos pontos abaixo indicados não 

merecem acolhimento visto que os serviços municipais, na sua prática diária, já dão 

cumprimento ao estipulado designadamente nos artigos 8.º, 18.º, 21.º e 30.º do referido 

diploma legal. 

Contudo, o que se acaba de dizer não contraria a objecção – justíssima – segundo a 

qual um cidadão que solicite um documento no edifício onde funciona o Arquivo Histórico, 

tenha de se deslocar à Tesouraria, no edifício-sede dos Paços do Concelho, para efectuar o 

pagamento, a fim de poder levantar o documento pretendido, de novo, no edifício onde se 

localiza o Arquivo Histórico. 

A cisão do arquivo administrativo e do arquivo histórico, consagrada no 

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, em vigor desde 17 de Fevereiro de 

2005, corresponde a uma visão perfilhada pelos titulares dos órgãos representativos do 

Município – com a qual, de resto, não concordamos por seguramente introduzir distorções 

na qualidade do atendimento do público interessado e dificultar, usando as palavras do 

director do Arquivo Distrital de Leiria, a execução de tarefas eminentemente técnicas. 
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Respondendo concretamente às objecções levantadas no âmbito da modernização 

administrativa: 

a) o Sector de Arquivo Administrativo, unidade orgânica pela qual posso 

responder, sempre que possível procede à reprodução imediata de documentação solicitada 

e remete por via postal os documentos solicitados; 

b) existe um terminal ATM na Tesouraria; 

c) os pedidos de reprodução de documentos administrativos (em fase activa e 

semi-activa) podem ser feitos oralmente – tal como já decorria, em parte, do Código de 

Procedimento Administrativo -  ou electronicamente. Veja-se, por exemplo, o que se diz no 

web site municipal, no que respeita ao «Arquivo Administrativo - serviços de reprografia e 

contactos» e no Anexo VI – requisição de leitura, onde se pede a indicação do endereço 

electrónico do requisitante. 

3. No que respeita à terceira objecção importa esclarecer o seguinte:  

a) por um lado, a taxa a que alude o n.º 2 do artigo 16.º da proposta de regulamento 

corresponde à constante do despacho n.º 8617/2002 (2.ª série) do Ministro das 

Finanças, publicado no DR, II, n.º 99, de 29 de Abril – que revogou o despacho 

conjunto n.º 280/97, de 19 de Novembro, referido pela Assembleia Municipal – que 

foi transposta para a Tabela anexa ao Regulamento para Cobrança de Taxas em 

vigor no Município para o corrente ano (tabela essa que se encontra disponível no 

site do Município) – motivo pelo qual não está o Município de Leiria a violar o 

disposto no revogado despacho; 

b) por outro lado, refere o n.º 3 do citado artigo que “é permitida a reprodução da 

documentação definitiva, através de fotocópia ou outro meio técnico existente no 

Arquivo Municipal, desde que não se trate de documento cujo acesso seja 

condicionado (...)”, esta sim, feita de acordo com a tabela indicada no Anexo III ao 

regulamento. 

Assim, existe um lapso no teor do n.º 4 do citado artigo 16.º, pelo que: 

Onde se lê: “A reprodução de documentação administrativa fica sujeita ao pagamento de 

taxa, de acordo com a Tabela constante do Anexo III ao presente Regulamento, do qual faz 

parte integrante”. 

Deve ler-se: “A reprodução de documentação administrativa em idade definitiva fica sujeita 

ao pagamento de taxa, de acordo com a Tabela constante do Anexo III ao presente 

Regulamento, do qual faz parte integrante”. 

4. Em conclusão, não se compreendem as objecções levantadas na passada sessão da 

Assembleia Municipal e que levaram à retirada da proposta de regulamento da ordem de 

trabalhos, tanto mais que o projecto de regulamento foi objecto de apreciação pelo IANTT - 

organismo responsável pela promoção da qualidade dos arquivos enquanto recurso 

fundamental da actividade administrativa e, nesse sentido, pela promoção da eficiência e da 

eficácia dos serviços públicos, nomeadamente no que se refere às suas relações com os 

cidadãos – não tendo sido feito qualquer reparo da natureza dos que se fizeram na dita 

sessão. 
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III - Face ao que acima vai dito, propõe-se que se mantenha o teor da proposta de 

regulamento, à excepção: 

⎯ da norma do n.º 4 do artigo 16.º, que deverá passar a ter a seguinte redacção: “A 

reprodução de documentação administrativa em idade definitiva fica sujeita ao 

pagamento de taxa, de acordo com a Tabela constante do Anexo III ao presente 

Regulamento, do qual faz parte integrante” e  

⎯ do parágrafo 9.º do Preâmbulo que passará a ter a seguinte redacção: “Sobre o 

projecto do presente regulamento foi ouvido o Instituto dos Arquivos Nacionais Torre 

do Tombo – Arquivo Distrital de Leiria.” 

IV – Esta informação mereceu o despacho de concordância do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro, de 2006.07.25, exarado na INT 06/7820. 

A Câmara Municipal analisou o assunto e, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 

6, alínea a) e para efeitos do disposto no artigo 53.º, n.º 2, alínea a) 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:  
a) concordar com as alterações propostas e manter, no mais, o teor da proposta de 

Regulamento apreciada e votada favoravelmente na passada reunião de 16 de 

Junho; 

b) submeter de novo à discussão e aprovação da Assembleia Municipal de Leiria a 

citada proposta de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.3. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria, para efeitos de decisão final: 
3.3.1. Requerente: Phillip Oliveira 
DLB N.º 1052/06 | Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 16 de Junho, a 

Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de Phillip Oliveira, 

residente na Rua Dr. José Gonçalves, lote 19, 7.º D, 2410.121 Leiria, quanto ao pagamento 

de indemnização no montante correspondente ao valor da reparação do veículo – 

orçamentada entre €440,13 e €482,49 -  no âmbito de um pedido de responsabilidade civil 

extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 29 de Junho para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 

interessados, não veio o requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de 

dez dias úteis que lhe fora fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos 

para que a Câmara Municipal 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 Phillip Oliveira de indemnização por danos causados no seu veículo, 

automóvel, marca e modelo Nissan Sunny, com a matrícula OG-22-42, em virtude de 

embate numa grelha de esgoto que se encontrava enfiada dentro do poço, inclinada e não 

sinalizada, ocorrido no passado dia 7 de Março. 

Mais deliberou notificar o requerente da presente decisão, nos termos do disposto 

nos artigos 66º, alínea a) e 68º do Código de Procedimento Administrativo. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.3.2. Requerente: João Emanuel Malhão Ribeiro da Silva 
DLB N.º 1053/06 | Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 1 de Junho, a 

Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de João Emanuel 

Malhão Ribeiro da Silva, residente na Estrada dos Pinheiros, n.º 97, Marrazes, 2415.566 

Leiria, quanto ao pagamento de danos causados no seu motociclo, no montante de 

€549,71, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria. 

 Notificado em 29 de Junho para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 

interessados, não veio o requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de 

dez dias úteis que lhe fora fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos 

para que a Câmara Municipal 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 João Emanuel Malhão Ribeiro da Silva de indemnização por danos 

causados no seu motociclo, em virtude de embate num buraco existente no parque de 

estacionamento situado no espaço comum à Escola Profissional de Leiria, ao ISLA, aos 

SMAS, à Universidade Católica e ao Sector de Metrologia, ocorrido no dia 1 de Abril de 

2004. 

Mais deliberou notificar o 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. 

 
Análise dos assuntos relacionados com a Divisão Financeira e de Prospectiva, 
Orçamento e Financiamento 
 
3.4. Pagamentos 
DLB N.º 1054/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente, no período de 27 de Julho a 16 de 

Agosto de 2006, correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 4954, 5793, 5799, 

5801, 5803, 5870, 5871, 5970, 5971, 5993, 5994, 6002, 6017, 6023, 6038 a 6040, 6092 a 

6098, 6103, 6104, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 789, 3988, 3991, 3998, 4001, 

4023 a 4026, 4141, 4145, 4147, 4152, 4154, 4155, 4160, 4202, 4370, 4372 a 4376, 4378, 

4380, 4382, 4385, 4386, 4443, 4444, 4447, 4452, 4465, 4472, 4483, 4493, 4496, 4501, 

4567, 4571, a 4573, 4587, 4590, 4594, 4597, 4605, 4606, 4607, 4610 a 4612, 4614, 4615, 

4617, 4619, 4620, 4622, 4624, 4702, 4790, 4965, 4966, 5053, 5057 a 5060, 5066, 5200, 

5275, 5360, 5361, 5364, 5372, 5373, 5376, 5380, 5382, 5394, 5407, 5408, 5430, 5457, 

5468, 5474, 5492, 5531, 5547, 5551, 5556, 5559, 5565, 5566, 5571, 5582, 5633, 5638, 

5646 a 5650, 5652 a 5655, 5657 a 5660, 5669, 5671 a 5673, 5675, 5676, 5682 a 5685, 

5688, 5690, 5697, 5723, 5728, 5741, 5746, 5766, 5774, 5775, 5788, 5789, 5808, 5824, 

5825, 5833, 5834, 5841, 5844, 5849, 5851, 5852, 5854, 5856, 5858, 5859, 5862 a 5867, 

5874 a 5876, 5881 a 5885, 5887 a 5889, 5896, 5955, 5956, 5962 a 5969, 5977, 5981 a 
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5983, 5986, 5987, 5990 a 5992, 6001, 6003, 6006, 6019 a 6022, 6024, 6026 a 6037, 6041, 

6042, 6061, 6082 a 6084, 6086 a 6088, 6099 e às Ordens de Pagamento de Tesouraria 

n.ºs: 491 a 519, 528 a 568 no valor total de €3.974.067,20.  

 
3.5. X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação 
DLB N.º 1055/06 | Presente a X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano, 

para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 10.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, na 8.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 9.ª Alteração ao Plano 

de Actividades Municipais 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 unanimidade ratificar o despacho do 

Sr. Vice-Presidente, de 7 de Agosto de 2006, que autoriza a X Modificação às Grandes 

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

€616.770,00 e diminuições/anulações no montante de €638.770,00 e a X Alteração ao 

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

diminuições/anulações no montante de €609.470,00 cada, tal como proposto, de acordo 

com a alínea d) do n.º2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.6. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1056/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 16 de Agosto de 

2006, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.099.274,86, sendo de Operações 

Orçamentais €2.535.488,03 e de Operações de Tesouraria €563.786,83. 

 

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

 
Processo de contra-ordenação n.º 414/2000 – Arguido: Hermínio Manuel Dias Vicente 
DLB N.º 1057/06 | Presente o processo de contra-ordenação n.º 414/2000, em que é 

arguido Hermínio Manuel Dias Vicente, do qual consta uma informação onde é proposta a 

restituição ao arguido de €125, por o mesmo ter procedido ao pagamento do referido valor 

nesta Câmara Municipal e, também, no Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, em sede de 

processo de execução.  
A Câmara, depois de analisar o assunto, e dado que o arguido procedeu ao 

pagamento em duplicado do valor em falta no processo de contra-ordenação acima referido, 

deliberou por unanimidade autorizar a restituição do montante de €125 ao arguido 

Hermínio Manuel Dias Vicente, em conformidade com a Proposta de Cabimento n.º 4223, 

de 11 de Agosto de 2006. 

Mais deliberou remeter o processo à Divisão Financeira e de Prospectiva, 

Orçamento e Financiamento para cumprimento do que ora fica decidido. 
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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  

 
Projecto de Recuperação da Casa dos Pintores 
O assunto supra referenciado foi analisado e deliberado no ponto 2.3.. 

 

Ponto seis 
 Comissão Munic ipa l  de  Toponímia  

 
6.1. Toponímia das freguesias de: 
6.1.1. Barreira 
DLB N.º 1058/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através de 

ofício enviado em 2006.05.03, com nosso registo de entrada n.º 11627, de 2006.05.08, 

conforme abaixo descriminado. 

RUA ÁLVARO PIRES DE MIRANDA: com início na Rua do Pinhal e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída em virtude de ter sido proprietário do terreno Pinhal de 

Vale de Lobos e um grande dinamizador da actividade económica de Leiria. Natural de 

Condeixa-a-Nova, nasceu a 26 de Agosto de 1897 e faleceu a 27 de Fevereiro de 1986, em 

Leiria.  

Foi oficial do Exército e mais tarde dedicou a sua vida ao sector empresarial, como gerente 

delegado da Companhia Leiriense de Moagem de Leiria.  

Foi fundador e gerente da Firma Lubrigaz, Lda. e da Autobor. 

Foi também fundador e Presidente do Conselho de Administração da empresa Pró-

Alimentar, Lda. 

Foi fundador e o primeiro Presidente do Rotary Club de Leiria. 

Foi gerente da Associação do Teatro D. Maria Pia (antigo Cinema de Leiria). 

RUA JOÃO MACHADO POLÓNIA – com início na Rua do Pinhal Verde e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída em virtude de ter sido natural do distrito de Leiria, onde 

nasceu em 1901 e faleceu em 1966.  

Formou-se em Ciências Económicas e Financeiras no Instituto Superior de Ciências 

Económicas Financeiras em Lisboa. 

Exerceu funções na Alfândega de Lisboa, como funcionário superior. 

Foi sócio da Companhia Leiriense de Moagem e da Firma Lubrigaz Ldª., de Leiria. 

PRACETA ISABEL MARIA HALL THEMIDO – com início na Rua João Machado Polónia e 

sem saída. 

Historial: Denominação atribuída em virtude de ter sido uma pessoa muito estimada na 

freguesia. Natural de Coimbra, nasceu em 1951 e faleceu no dia 4 de Dezembro de 2001. 

Foi Professora Associada de Sistemas no Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura 

do Instituto Superior Técnico, escola em que se licenciou em Engenharia Química em 1974. 

Na Universidade de Lancaster (Inglaterra) obteve os graus de “ Master of Arts (1976) e PHD 

(1984) em Investigação Operacional. No IST regeu várias disciplinas ao nível da 
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Licenciatura e Pós-Graduação (Mestrados em Investigação Operacional e Engenharia de 

Sistemas, em Transportes e em Logística). 

Foi coordenadora dos Mestrados em Investigação Operacional (1989–94) e em Logística 

(2000–01), este último foi uma iniciativa conjunta do IST, ISCTE e EGP (Universidade do 

Porto), na qual se empenhou vivamente.  

Foi Professora Catedrática do Instituto Superior Técnico. 

A sua actividade e personalidade fizeram-na granjear um prestígio que transcendeu as 

fronteiras nacionais e levou à sua eleição para a Vice-Presidência da EURO (Federação 

Europeia das Sociedades de Investigação Operacional) em 89–90, com reeleição para o 

biénio 91–92. 

Foi membro investigador do CESUR, tendo liderado vários projectos de investigação em 

domínios variados de que se destacam a Logística, a Estatística Multivariada Aplicada e o 

Marketing Quantitativo. Dos seus trabalhos de investigação resultaram numerosas 

comunicações a congressos e artigos publicados em livros e revistas nacionais, tais como 

Estudos de Economia, Revista Portuguesa de marketing ou a “ Nossa Investigação 

Operacional” e internacionais (European Journal of Operational Research, Forest Science, 

International Transactions in Operational Research e Journal of the Operational Research 

Society). 

Desenvolveu ainda actividades editoriais diversas, pertencendo nomeadamente às 

Comissões Editoriais das Revistas ITOR, TOP, JORS e Journal of Tecnology Management. 

Recordamos para sempre a Professora Isabel Themido, como “ mulher de armas” pela 

paixão, vigor, determinação e espírito empreendedor com que embarcava nas suas 

múltiplas actividades e iniciativas, fossem elas de carácter académico, profissional ou 

simplesmente familiar. Não esmorecia perante as dificuldades (e a parte final da sua vida é 

um exemplo notável!), que atacava com perseverança e coragem e “ espírito de missão”, 

tendo o engenho e a arte de encontrar vias para tornear os obstáculos e simplificar o que 

pelo menos aparentemente, parecia difícil ou inultrapassável. 

Mas conjugava estes níveis de energia e determinação com um humanismo profundo em 

que o respeito pelos outros, sempre foi valor fundamental. 

Da pessoa de Isabel Themido se poderá dizer portanto que era uma “ força tranquila”. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de 

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

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir 

os topónimos acima indicados na freguesia de Barreira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.2. Santa Eufémia 
DLB N.º 1059/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através de 

ofício enviado em 2006.08.10 com nosso registo de entrada n.º 20278, de 2006.08.10, 

conforme abaixo descriminado. 

QUINTAS DO SIROL 

CANTO DA SERRADA - com início na Estrada Nacional 350 e sem saída. 
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Historial: Denominação atribuída em virtude de assim já ser conhecido aquele local, desde 

longa data, pela população. 

CANTO DE SANTA MARTA – com início na Rua de Santa Marta e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída devido à existência da Capela de Santa Marta e da rua 

com a mesma denominação. 

APARIÇOS 

CANTO JORGE ALVES – com início na Rua de Santo António e com fim no ribeiro. 

Historial: Denominação atribuída em virtude dos terrenos envolventes terem pertencido ao 

Senhor Jorge Alves. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de 

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

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir 

os topónimos acima indicados na freguesia de Santa Eufémia. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 
 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  

 
7.1. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Entfe. n.º 4696/06) 
DLB N.º 1060/06 | Presente a telecópia da LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E 

TURISMO DE LEIRIA, E.M. com sede no Estádio Municipal de Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído para os dias 11, 12 e 13 de Agosto do corrente ano para a realização de 

concertos no âmbito do “Festival pop”, no horário compreendido entre as 22h:00m e as 

24h:00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 2006/07/31 a deferir o 

pedido. 

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

2006/07/31 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença especial 

de ruído para o efeito. 

 

7.2. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 18393/06) 
DLB N.º 1061/06 | Presente o requerimento de SÉRGIO PEREIRA DAMÁSIO, Na qualidade 

de sócio gerente da Firma A Rocha – Restaurante Bar, Lda., residente na Rua Joaquim 

Coelho, n.º 525, freguesia de Ortigosa, a solicitar licença especial de ruído, para actuação 

de musica ao vivo e karaoke no seu estabelecimento de Restaurante, sito na Rotunda Sul, 

em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, nos dias 22 e 29 de Julho e ainda 5, 12, 19 

e 26 de Agosto, no horário até às 3h:00m dos dias seguintes, do qual consta o despacho da 

Senhora Presidente de 2006/07/26 a deferir o pedido.  

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

2006/07/26 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença especial 

de ruído para o efeito. 
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7.3. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 17163/06 e n.º 
19005/06) 
DLB N.º 1062/06 | Presentes os requerimentos de LUÍS MANUEL CARDINALI DA SILVA, 

residente na Rua Principal n.º 34, freguesia de Monte Redondo, a solicitar licença especial 

de ruído, para a realização de espectáculos de ilusionismo na Praia do Pedrógão durante 

alguns fins de semana do mês de Julho e de Agosto, do corrente ano, no horário das 

21h:45m às 00h:30m, dos quais constam os despachos da Senhora Presidente de 

2006/07/26 e do Senhor Vice-Presidente de 2006/08/04 a indeferir os pedidos, por 

coincidirem com actividades a levar a efeito no local pela Leirisport e por esta Autarquia. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade ratificar os despachos 

de 2006/07/26 e de 2006/08/04, da Senhora Presidente e do Senhor Vice-Presidente, 

respectivamente, a indeferir os pedidos, por as datas pretendidas coincidirem com 

actividades a levar a efeito no local pela Leirisport e por esta Autarquia. 

Mais deliberou, nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 103.º do Código do 

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

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, dispensar a 

audiência do interessado, por considerar urgente a tomada de decisão, atendendo à 

proximidade das datas pretendidas. 

 

7.4. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 17276/06 e n.º 
19445/06) 
DLB N.º 1063/06 | Presentes os requerimentos de LENA ENGENHARIA E 

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

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

de trabalhos da empreitada “A17 – Auto-estrada Marinha Grande/Mira” a realizar em Monte 

Redondo e Monte Real, todos os dias, incluindo Sábados, Domingos e Feriados, entre as 

0h0:00m e as 24h:00m, nos meses de Julho e Agosto do corrente ano, dos quais constam 

os despachos da Senhora Presidente de 2006/07/25 e do Senhor Vice-Presidente de 

2006/08/04 a deferir os pedidos.  

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade ratificar os despachos 

de 2006/07/25, da Senhora Presidente, e de 2006/08/04, do Senhor Vice-Presidente, a 

deferir os pedidos, mediante emissão de licenças especiais de ruído para o efeito. 
 

7.5. Anulação de vários documentos de receita emitidos em 2004 e 2005 
DLB N.º 1064/06 | Pelo Sector de Licenciamentos Diversos é presente a informação que a 

seguir se transcreve: 
PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE VÁRIOS DOCUMENTOS DE RECEITA EMITIDOS 

Verificando-se que foram emitidos indevidamente, nos anos de 2004 e 2005, vários 

documentos de receita, propõe-se a sua anulação, conforme a seguir se menciona: 

Documento de receita individual Motivo da Anulação 
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Ano N.º 
Serviço 

Emissor 
Valor € 

2004 28325 020102 37,83 Recebido pelo Doc.Receita n.º 28529, de 09/12/2004 

2004 19706 020102 56,62 Conforme Deliberação n.º1022/04 da CML 

2004 23637 020102 106,07 Recebido pelo Doc.Receita n.º 2928, de 01/02/2005 

2004 26612 020102 160,00 Recebido pelo Doc.Receita n.º 7006, de 10/03/2005 

2005 474 020102 2,78 Recebido pelo Doc.Receita n.º 472, de 25/01/2005 

2005 3806 020102 6,60 Recebido pelo Doc.Receita n.º 3807, de 09/02/2005 

2005 7167 020102 311,03 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 17717, de 2005 

2005 10634 020102 80,22 Terrado do Falcão não cobrado por ter perdido o direito ao lugar

2005 11193 020102 59,50 Não foi cobrada porque não ocupou o espaço na Feira de Maio 

2005 21436 020102 423,60 Conforme nosso oficio n.º 18608, de 29/09/2005 

2005 28938 020102 15,00 Recebido pelo Doc.Receita n.º 23408, de 26/08/2005 

2005 35371 020102 126,00 Recebido pelo Doc.Receita n.º 16871, de 26/06/2006 

2005 32558 020102 25528,26 Recebido pelo Doc.Receita n.º 3109, de 03/02/2006 

2005 24699 020102 11,42 Recebido pelo Doc.Receita n.º 26694, de 17/10/2005 

2005 30334 020102 403,00 Conforme Registo de Entrada de Fax n.º 6581, de 2005 

2005 35295 020102 81,92 Recebido pelo Doc.Receita n.º 3688, de 08/02/2006 

  TOTAL 27409,85   

Analisado o assunto e, face aos motivos invocados a Câmara deliberou por 
unanimidade anular os documentos de receita individual mencionados na informação 

supra, num total de € 27409,85 (vinte e sete mil quatrocentos e nove euros e oitenta e cinco 

cêntimos). 

 

Ponto oito 
 Divisão  de  Acção Educat iva  Munic ipa l  

 
8.1. Cedência gratuita do autocarro do Município 
DLB N.º 1065/06 | Presentes os seguintes pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 

lugares deste Município, apresentados pela Paróquia do Arrabal (ENT 17983/06), para o dia 

18 de Agosto de 2006, pela Sociedade Filarmónica Maceirense (ENTFE 3856/06), para o 

dia 20 de Agosto de 2006, e pelo Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista (ENTFE 

1480/06), para o dia 21 de Agosto de 2006. 
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A Câmara analisou os pedidos e deliberou por unanimidade autorizar as 

cedências com isenção da quilometragem do autocarro e nas demais condições 

regulamentares, para os dias acima referidos. 

 
8.2. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despacho 
DLB N.º 1066/06 | Presentes os pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares 

deste Município, apresentados pelo Rancho Típico da Boa Vista (ENTFE 4417/06), para os 

dias 15 e 27 de Agosto de 2006 e Rancho Folclórico da Barreira (ENT 20098), para o dia 12 

de Agosto de 2006, deferidos por despacho do Senhor Vice-Presidente de 2006/08/07.  

A Câmara analisou o assunto e deliberou por unanimidade ratificar o despacho do 

Senhor Vereador da Educação e Cultura que autorizou a cedência com isenção da 

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

referidos. 

 
8.3. Utilização de espaços da comunidade por Programas de Tempos Livres – 1.º 
Ciclo. Acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Leiria, o Clube 
Recreativo de Chãs e a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos 
do Jardim-de-infância e Escolas do 1.º Ciclo da Freguesia de Regueira de Pontes 
DLB N.º 1067/06 | Presente uma informação/proposta da DAEM referente ao assunto em 

epígrafe, acompanhada pela minuta do Acordo de Colaboração, que a seguir se transcreve: 

«Em reunião de 09/12/2002, a Câmara Municipal de Leiria aprovou uma proposta 

(deliberação n.º 2191/02) que estabelece princípios de apoio para utilização de espaços da 

comunidade por entidades parceiras (associações de pais, juntas de freguesia, 

agrupamento de escolas) no desenvolvimento de projectos de tempos livres (1.º ciclo). 

Estão subjacentes a esta deliberação: 

1- a importância crescente que as actividades sócio-educativas e de complemento 

de horário assumem no desenvolvimento integral e saudável das crianças, bem como na 

prevenção de comportamentos desviantes; 

2- as reconhecidas vantagens educativas na utilização de espaços alternativos 

(diferentes da sala de aula) por forma a que as actividades a desenvolver não sejam iguais 

às realizadas em horário lectivo («mais do mesmo»); 

3- os recursos existentes nas comunidades que poderão ser rentabilizados e 

integrados na causa educativa, constituindo, simultaneamente, mais-valias para a 

revitalização desses mesmos espaços;  

Assim, de acordo com o ponto 4 (quatro) da proposta de “utilização de espaços da 

comunidade por programas de tempos livres – 1.º ciclo” aprovada em reunião da Câmara 

Municipal de Leiria de 9 de Dezembro de 2002, propõe-se a celebração do seguinte acordo 

de colaboração: 

Acordo de Colaboração 
Considerando a proposta “utilização de espaços da comunidade por programas de tempos 

livres – 1.º ciclo” aprovada em reunião CML de 2002/12/09 (deliberação n.º 2191/02), entre 

o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pela Presidente da 
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Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, o Clube Recreativo de 
Chãs, com sede em Rua da Pateira, n.º 260, 2415-158 Regueira de Pontes, Freguesia de 

Regueira de Pontes, contribuinte fiscal n.º 501 763 333, representado pelo seu Presidente 

Nelson Martins Pimenta, e a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos 
Alunos do Jardim de Infância e Escolas do 1.º Ciclo da Freguesia de Regueira de 
Pontes, com sede em Rua Nossa Senhora das Necessidades, n.º 258, 2415-153 Regueira 

de Pontes, Freguesia da Regueira de Pontes, contribuinte fiscal n.º 505 254 131, 

representado pela sua Presidente Carla Marisa Pereira Vieira Pais, é celebrado o presente 

acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.ª 
O Clube Recreativo de Chãs disponibiliza à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos do Jardim de Infância e Escolas do 1.º Ciclo da Freguesia de 

Regueira de Pontes, o espaço necessário para a realização de Actividades de Tempos 

Livres, por um período de dois anos. 

2.ª 
O Clube Recreativo de Chãs compromete-se a realizar as obras de beneficiação/adaptação 

do espaço para a sala/espaço de actividades, assim como disponibiliza as instalações 

sanitárias e outros espaços da colectividade. 

3.ª 
O Município de Leiria compromete-se a comparticipar nas despesas inerentes à adaptação 

do espaço para o desenvolvimento de actividades de Tempos Livres, conforme o enunciado 

nos pontos um e dois da proposta aprovada em reunião de Câmara de 2002/12/09. 

4.ª 
 O Município de Leiria, para fazer face às despesas, transfere para o Clube Recreativo de 

Chãs a verba de € 5.000,00 (cinco mil euros).  
 

5.ª 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Jardim de Infância e 

Escolas do 1.º Ciclo da Freguesia de Regueira de Pontes compromete-se a desenvolver nas 

instalações do Clube Recreativo de Chãs Actividades de Tempos Livres para os alunos 

daquela comunidade educativa. 

6.ª 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Jardim de Infância e 

Escolas do 1.º Ciclo da Freguesia de Regueira de Pontes recebe as instalações no estado 

em que se encontram no momento da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as 

mesmas forem utilizadas, a mantê-las em bom estado de conservação. 

7.ª 
O presente acordo de colaboração poderá ser revisto por consenso entre as duas partes e 

será renovado automaticamente, por igual período ao referido na cláusula 1.ª, salvo se 

denunciado por qualquer das partes com uma antecedência mínima de sessenta dias, em 

relação ao prazo de vigência. 

8.ª 
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O não cumprimento do clausulado estabelecido neste acordo de colaboração poderá 

inviabilizar outro tipo de apoios por parte do Município de Leiria. 

9.ª 

O presente acordo de colaboração está isento do imposto do selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em atenção a proposta de 

cabimento n.º 4220, de 2006.08.11, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea d) do 

n.º 1 do artigo n.º 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

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

aprovar o acordo de colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura (Cód. Proj. Acção – 2006 A 83). 

 
8.4. Utilização de espaços da comunidade por Programas de Tempos Livres – 1.º 
Ciclo. Acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Leiria, a Freguesia de 
Milagres e a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Pré-Primárias e do 
1.º Ciclo do ensino básico da Freguesia de Milagres 
DLB N.º 1068/06 | Retirado 

 
8.5. Contrato de comodato. Instalações da antiga Escola do 1.º CEB do Sobral, Santa 
Catarina da Serra 
DLB N.º 1069/06 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a minuta de 

contrato de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a Associação Cultural e 

Recreativa do Sobral, tendo em vista a cedência de instalações da antiga Escola do 1.º CEB 

do Sobral – Freguesia de Santa Catarina da Serra – para utilização como sede e 

desenvolvimento de actividades culturais e recreativas que fazem parte do seu objecto 

estatutário. 
«MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante 

designado por primeiro outorgante, e a Associação Cultural e Recreativa do Sobral, 
representada pelo seu Presidente da Direcção, Sr. Francisco dos Santos Dias, adiante 

designada como segunda outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 
O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, à segunda o prédio urbano sito no lugar de 

Sobral, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, composto por uma sala de 

aula, respectivos anexos e espaços exteriores, para a Associação Cultural e Recreativa do 

Sobral o utilizar como sua sede e, também, para aí desenvolver as actividades culturais e 

recreativas que fazem parte do seu objecto estatutário. 
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Cláusula segunda 
A segunda outorgante compromete-se a não dar às instalações uso diverso do que ficou 

consignado na cláusula primeira deste contrato. 

Cláusula terceira 
A segunda outorgante obriga-se a conservar as instalações, ora entregues pelo presente 

contrato, em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a 

gestão das mesmas e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer 

deteriorações. 

Cláusula quarta 
Este contrato vigorará pelo prazo de dez anos, a contar da data da sua assinatura, findo o 

qual o imóvel deverá ser restituído ao Município de Leiria. 

Cláusula quinta 
O prazo previsto na cláusula anterior poderá ser prorrogado por acordo das partes, reduzido 

a escrito, com a antecedência mínima de seis meses. 

Cláusula sexta 
Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais aplicáveis.» 

 

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

celebração do contrato de comodato entre o Município de Leiria e a Associação Cultural e 

Recreativa do Sobral e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
 
8.6. Unidade de apoio a alunos surdos. Transferência de verba para aquisição de 
material 
DLB N.º 1070/06 | Presente o ofício do Agrupamento de Escolas de Marrazes, n.º 224, 

datado de 11 de Maio de 2006 (ENT 13158), solicitando material diverso (didáctico, 

audiovisual e outro), para apetrechamento das salas da Unidade de Apoio a Alunos Surdos 

que funciona no edifício da EB1 de Marrazes. 

Considerando que: 

a) devem existir equipamentos e materiais específicos, de compensação a alunos com 

deficiência; 

b) os meios e materiais se devem adequar às necessidades específicas destes alunos; 

c) devem existir dispositivos de compensação individual e de grupo; 

d) as condições do material didáctico e de apoio visam atingir uma maior eficácia 

pedagógica; 

e) que os referidos materiais apoiam os alunos na objectivação do conhecimento; 

f) que estes alunos têm manifesta falta de materiais pedagógicos de qualidade. 

Propõe-se a atribuição de uma verba no valor de €1.000,00 a transferir para o 

Agrupamento de Escolas de Marrazes, que se destina à aquisição de material didáctico – 

pedagógico para apetrechamento da Unidade de Apoio a Alunos Surdos. 

A Câmara, tendo em consideração a proposta de cabimento n.º 4421, de 

2006.08.11, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea d) do artigo 13.º e alínea b) 

do n.º 19, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com a alínea b) do n.º 4 
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do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade proceder à transferência da verba de 

€1.000,00 (mil euros) para o Agrupamento de Escolas de Marrazes, tendo como objectivo a 

aquisição dos materiais didáctico-pedagógicos para apetrechamento da Unidade de Apoio a 

Alunos Surdos (2006-A-86). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.7. Acordo de colaboração dos Malmequeres. Alteração  
DLB N.º 1071/06 | Retirado 
 

Ponto nove 
 D epar tamento de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  

 

9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
9.1.1. Festival de Jazz da Alta Estremadura – 2006 
DLB N.º 1072/06 | As Câmaras Municipais de Leiria, Marinha Grande e Associação de 

Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, estão pelo 7.º ano consecutivo a organizar o 

Festival de Jazz da Alta Estremadura, como habitualmente sob a direcção artística de Pedro 

Moreira e executiva de Luís Hilário - ambos do Hot Clube de Portugal. 

O Festival realizar-se-á entre 29 de Setembro e 8 de Outubro e contará com 7 

concertos, sendo 5 em Leiria e 2 na Marinha Grande. 

Como tem acontecido nos anos anteriores, com resultados cada vez mais 

significativos, são objectivos deste Festival contribuir para o desenvolvimento musical da 

Região Centro, divulgar este género de música que está cada vez mais implantado em 

Portugal, a formação de novos públicos e jovens músicos e atracção de públicos dos mais 

variados pontos do país. 

No que concerne à formação de novos músicos, mantém-se a existência da 

Orquestra do Festival de Jazz da Alta Estremadura, cuja composição será formada por 

músicos das filarmónicas, grupos musicais e mesmo independentes, que ensaiarão durante 

uma semana sob a direcção de Pedro Moreira, apresentando o concerto final na  Marinha 

Grande no dia 8 de Outubro, durante a Bienal do Vidro.  

O Festival está orçado em cerca de €53.000,00. 

 Para a concretização deste Festival têm sido apresentadas nos anos transactos 

candidaturas ao Ministério da Cultura, através da Associação de Desenvolvimento e 

Cooperação Atlântida, com sede na Rua Álvaro Coelho n.º 19-1º -2430-422- Marinha 

Grande, que têm sido aprovadas, o que não se passou este ano por motivo de mudança de 

governo. 

 Tem cabido à Associação a gestão das verbas para o Festival, a assinatura dos 

contratos com os grupos participantes, a definição da imagem gráfica e às Câmaras o 

pagamento dos encargos com as actividades previstas para cada concelho, o apoio 

logístico e os recursos humanos necessários. 
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 Face ao exposto e uma vez que neste momento já existem compromissos com 

contratos assinados, nomeadamente com os artistas estrangeiros, propõe-se que se atribua 

à Associação de Desenvolvimento e Cooperação Atlântida a verba de €40.000,00, prevista 

no Plano para 2006, na Rubrica 12/040701-A 221 (Festival de Jazz da Alta Estremadura), a 

que se refere a proposta de cabimento n.º 4212, de 2006.08.11. 
A Câmara, depois de analisar a informação prestada pela Divisão da Cultura sobre 

Festival de Jazz da Alta Estremadura a ter lugar entre 24 de Setembro e 9 de Outubro em 

Leiria e Marinha Grande, tendo em conta que são objectivos do mesmo contribuir para o 

desenvolvimento musical da Região Centro divulgar este género de música que está cada 

vez mais implantado em Portugal, a formação de novos públicos e jovens músicos e 

atracção de públicos dos mais variados pontos do país, deliberou por unanimidade e de 

acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

atribuir a verba de €40.000,00, à Associação de Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, 

para o suporte das despesas a efectuar com os contratos dos grupos internacionais, 

alojamentos e alimentação dos grupos participantes assim como as despesas com o pacote 

gráfico e da direcção artística do festival. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.2. Subsídios 
DLB N.º 1073/06 | Presente o ofício da Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa 

Margarida do Arrabal com a ENT.3755/2006, no qual é solicitado apoio financeiro para um 

programa de intercâmbio cultural, que consiste na visita de uma filarmónica dos Açores e 

outra da Madeira ao Concelho de Leiria, com actuações das mesmas em Soutocico, Arrabal 

e Pedrógão.  

Reconhecendo o valor cultural da instituição requerente e a importância destes 

intercâmbios culturais na divulgação do Concelho e da sua cultura, bem como na partilha de 

novos saberes e tradições, propõe-se que seja atribuído à Sociedade Artística Musical 20 

de Julho de Santa Margarida do Arrabal, um subsídio no valor de €410,00, para apoiar o 

referido programa, assim como fornecer a alimentação às duas filarmónicas nos dias em 

que actuarão na Praia do Pedrógão.  
Analisado o assunto, e concordando com a informação prestada sobre o assunto 

pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, Câmara deliberou por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, atribuir a verba de €410,00 à Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa 

Margarida do Arrabal, para apoio ao programa de intercâmbio cultural em causa, utilizando 

para o efeito a rubrica prevista no Plano para 2006 12/040701 2006 A 233, a que se refere a 

proposta de cabimento n.º 4209, de 2006.08.10. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.3. Apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Maceirense para obras na sua sede 
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DLB N.º 1074/06 | Presente o ofício da Sociedade Filarmónica Maceirense com a Ent. n. º 

13548/06, no qual é solicitado apoio financeiro para a realização de algumas obras de 

beneficiação na sua sede, de modo a que possam continuar as actividades desenvolvidas. 

A preocupação manifestada pelos dirigentes associativos e os esforços que dia a 

dia têm sido desenvolvidos no sentido de construírem ou restaurarem sedes condignas, de 

forma a desenvolver actividades culturais e sociais em prol da população envolvente, é hoje 

uma realidade que apraz registar. 

Considerando o papel da Sociedade Filarmónica Maceirense no desenvolvimento 

cultural e social do Concelho de Leiria e a necessidade urgente de efectuar algumas 

reparações na sua actual sede, até que sejam recomeçadas as obras das novas 

instalações, propõe-se que se atribua à Sociedade Filarmónica Maceirense a verba de €15 

000,00, conforme Plano de Actividades para na Rubrica 12/080701 – 2006 I 152. 

A Câmara, depois de analisada a informação prestada pela Divisão da Cultura e 

Gestão de Espaços Culturais e, concordando com os motivos apresentados, deliberou por 
unanimidade e ao abrigo do disposto do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, 

atribuir a verba de €15 000, 00 à Sociedade Filarmónica Maceirense, para apoio nas obras 

de beneficiação nas instalações da sua sede, em 3 pagamentos parcelares. 
 

9.1.4. Projecto Museológico Centro de Interpretação "Abrigo do Lagar Velho" 
DLB N.º 1075/06 | Presente a informação da Divisão de Museus e Património que é do 

seguinte teor: 

“No seguimento do projecto de criação do espaço museológico - “Estação Arqueológica do 

Abrigo do Lagar Velho”, foi necessário alterar o local de implantação das referidas 

estruturas museológicas. Depois de vários contactos com proprietários na zona, surgiu a 

oportunidade de instalar as estruturas museológicas no topo da vertente da margem 

esquerda do Vale, para o qual foi elaborado um contrato de comodato com a cedência do 

terreno por um prazo de 5 anos, prorrogável por iguais períodos. 

A alteração do projecto para um novo espaço exigiu algumas alterações fundamentais no 

projecto, para as quais foi necessário a colaboração de vários sectores do Município: 

⎯ por motivos alheios ao Município foi necessário seleccionar uma nova localização e 

justificar a sua relação com o sítio classificado; 

⎯ levantamento topográfico e cartográfico da nova área de implantação; 

⎯ seleccionar a área de implantação dos módulos pré-fabricados, atendendo à densa 

e rica vegetação existente; 

⎯ elaborar um projecto de arquitectura-paisagista que preveja a integração dos 

módulos com meio envolvente da melhor forma, resolver as acessibilidades, o 

equipamento exterior necessário à circulação de visitantes até ao espaço de 

exposição e vista panorâmica sobre o Vale do Lapedo; 

⎯ alteração da disposição dos módulos, e da relação entre si no percurso de visita, 

agora sem as escavações arqueológicas entre as duas áreas de exposição; 

⎯ prever o acesso pedonal à área das escavações; 
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⎯ implantação das infra-estruturas básicas para o local: electricidade, água e 

telecomunicações. 

⎯ rectificação da candidatura LEADER+ n.º 125/2004, mantendo a verba prevista 

inicialmente. 

Para a execução das referidas tarefas foi necessário a colaboração de técnicos afectos a 

diferentes serviços do Município: 

⎯ o Projecto museológico e museográfico foi desenvolvido entre os técnicos da 

Divisão de Museus e Património e técnicos do Instituto Português de Arqueologia. 

⎯ o projecto de arquitectura-paisagista e arranjos exteriores foi elaborado pela Divisão 

de Planeamento e Ordenamento do Território, sendo assessorado pelo 

Departamento de Obras Municipais, a nível de engenharia e acompanhamento de 

obra. 

⎯ A gestão financeira do projecto, e a candidatura LEADER+ estão a cargo do 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

Em anexo segue o projecto museológico com a memória descritiva, e o projecto de 

arquitectura-paisagista.” 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade e ao abrigo do disposto 

na 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, aprovar o projecto 

museológico “Centro de Interpretação “Estação Arqueológica do Abrigo do Lagar Velho” 

conforme é apresentado pela Divisão de Museus e Património e cujos anexos farão parte 

integrante da presente acta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.5. Protocolo "Arte Nova" entre o Município de Leiria e o Município de Aveiro 
DLB N.º 1076/06 | Presente a informação da Divisão de Museus e Património do seguinte 

teor: 

“O Município de Aveiro pretende realizar um protocolo de cooperação com o Município de 

Leiria sobre a preservação e divulgação do Património “Arte Nova”. Trata-se de um 

movimento histórico-artístico das primeiras décadas do século XX que abrangeu todo o 

país, com especial incidência nos centros urbanos. Atendendo à presença de vários 

elementos de “Arte Nova” na arquitectura civil de Leiria considera-se o seguinte: 

- Leiria tem um conjunto de exemplares arquitectónicos de “Arte Nova”, facto que motivou o 

convite do Município de Aveiro. 

- A maior parte dos edifícios em causa são imóveis que pertencem a privados, limitando a 

intervenção do Município em eventuais estratégias de preservação. 

- No cemitério de Leiria (St.º António do Carrascal) existem vários elementos deste 

movimento artístico em diversos jazigos que pertencem ao Município. 

O referido protocolo considera o envolvimento do Município de Leiria nos seguintes termos: 

- A criação de uma equipa de trabalho para o assunto, o que requer a disponibilização de 

técnicos superiores nas áreas de História/História de Arte e/ou Arquitectura; 

- Divulgar e criar meios para divulgar e enquadrar o referido Património no turismo local; 
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- Dinamizar actividades didático-pedagógicas com escolas; 

- Preservar e gerir os bens patrimoniais enquadráveis neste movimento artístico. 

...” 

Assim, propõe-se a aprovação do Protocolo que a seguir se transcreve. 
«PLANO DE COOPERAÇÃO “ARTE NOVA” 

entre o Município de Aveiro e o Município de Leiria 

 Considerando que: 

⎯ os municípios citados partilham elementos da herança Arte Nova portuguesa;  

⎯  a preservação, estudo e divulgação do património Arte Nova é do interesse comum e 

impele a uma colaboração estreita entre os  municípios; 

⎯  é do interesse dos municípios referidos manter políticas concertadas, permitindo uma 

optimização dos recursos. 

É estabelecido no presente documento de colaboração: 

1. Concertar políticas no âmbito da intervenção no património Arte Nova. 

2. Enriquecer o trabalho dos municípios no que concerne a gestão de bens patrimoniais de 

pendor Arte Nova. 

3. Concertar políticas no âmbito da divulgação turística do património Arte Nova, 

favorecendo a dinamização de actividades de carácter turístico. 

4. Contribuir activamente para a divulgação do património de pendor Arte Nova não só ao 

nível do edificado mas também de objectos artísticos/decorativos que se insiram nesta 

corrente artística e documentação referente ao período Arte Nova e aos seus intervenientes. 

5. Desempenhar um papel relevante na preservação dos vários testemunhos Arte Nova. 

6. Desenvolver intercâmbios no âmbito da divulgação e preservação do património Arte 

Nova, contribuindo assim para a consciencialização e salvaguarda dos vários testemunhos 

existentes em Portugal. 

7. Incentivar o turismo nas suas mais variadas formas – atraindo visitantes nacionais e 

estrangeiros e fomentando complementaridades turísticas.  

8. Promover actividades que contribuam para o enriquecimento cultural dos municípios 

através da Arte Nova. 

9. Criação de meios de divulgação que permitam o rápido acesso a informação sobre 

elementos Arte Nova presentes nos municípios, bem como sugestões de lugares a visitar. 

10. Dinamizar actividades de carácter pedagógico e didáctico e permutas pedagógicas. 

11. Desenvolver intercâmbios entre escolas, nomeadamente através da realização de 

visitas de estudo. 

12. Rentabilizar recursos comuns. 

13. Cada Município propõe uma equipa local dinamizadora que integrará um grupo inicial, a 

que se juntarão outros mais provenientes destes municípios e dos futuros associados, 

constituindo uma rede nacional de contactos. 

14. Cada município encontrará formas de colaboração através dos seus recursos. 

15. Os Municípios e as respectivas equipas locais encarregam-se de criar os meios de 

alargamento da rede. 
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16. Estabelecer interfaces com entidades internacionais que partilhem património Arte 

Nova. 

17. Estabelecer parcerias com museus internacionais dentro do âmbito Arte Nova. 

18. Traçar directrizes comuns que conduzam à integração na Rota Internacional Arte Nova. 

Aveiro,  .....de .....................de 2006. 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (Élio Manuel Delgado da Maia)                                     

 A Presidente da Câmara Municipal de Leiria (Isabel Damasceno Campos)» 

Analisado o assunto e concordando com os motivos expostos na informação 

prestada pela Divisão de Museus e Património, a Câmara deliberou por unanimidade e ao 

abrigo do disposto na 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, autorizar a 

celebração do protocolo de colaboração com o Município de Aveiro acima transcrito, e 

autorizar a Senhora Presidente a outorgar o mesmo em representação do Município de 

Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.6. XIX Desfile carnavalesco da Carreira. Pedido de subsídio. Rectificação de 
deliberação 
DLB N.º 1077/06 | Retirado 
 
9.1.7. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Junho 
2006 
DLB N.º 1078/06 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

Miguel Franco, durante o mês de Junho de 2006, que totalizam o valor de €3 829,41. 

 A Câmara depois de analisar o assunto, tendo em consideração a proposta de 

cabimento n.º 4229, de 2006.08.11, deliberou por unanimidade transferir para o Teatro 

José Lúcio da Silva a importância de €3 829,41, referente às despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de Junho 

de 2006, que totalizam o valor de €3 829,41. 
 
9.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
9.2.1. Apoio para ligação de ramal de alimentação eléctrica em média tensão. União 
Desportiva da Serra 
DLB N.º 1079/06 | Presente o ofício da União Desportiva da Serra, com entrada n.º 

17126/06, de 27 de Julho, no qual solicita ao Município de Leiria apoio para a ligação às 

redes do SEP em Média Tensão, para estabelecer o fornecimento de energia eléctrica ao 

Complexo Desportivo da União Desportiva da Serra. 

Considerando que se trata de um conjunto de infra-estruturas, nomeadamente o 

Pavilhão Desportivo, o Tanque de Aprendizagem – Piscina Coberta, os dois Campos de 

Futebol e a respectiva Sede Social, que servirão todo o concelho, propõe a Senhora 

Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que o Município de Leiria 

atribua à União Desportiva da Serra, um apoio no valor total de €9.863,92 (nove mil 
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oitocentos e sessenta e três euros e noventa e dois cêntimos), para fazer face às despesas 

com a respectiva ligação do Ramal de Alimentação Eléctrica em Média Tensão. 

Analisado o assunto, tendo em consideração a proposta de cabimento n.º 4215, de 

2006.08.11 e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, da 

alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade 

atribuir à União Desportiva da Serra, um apoio no valor total de €9.863, 92 (nove mil 

oitocentos e sessenta e três euros e noventa e dois cêntimos), para fazer face às despesas 

com a respectiva ligação do Ramal de Alimentação Eléctrica em Média Tensão, mediante a 

apresentação do respectivo comprovativo de despesa. 

 
9.2.2. Protocolo de delegação de competências sobre a gestão, conservação, 
reparação e exploração do Pavilhão Municipal da Gândara 
DLB N.º 1080/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves é presente 

a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 
«PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS SOBRE A GESTÃO, CONSERVAÇÃO, 

REPARAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA GÂNDARA 

Considerando que: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Porém, tão importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, para que estas correspondam às intenções e aos objectivos que 

conduziram à sua criação e ao investimento feito. 

f) Neste quadro, assume particular importância a opção por uma gestão 

descentralizada e pela atribuição desta a entidades mais próximas das populações como é 

o caso das freguesias. 
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g) A possibilidade da delegação de competências nas Juntas de Freguesia, 

nomeadamente a gestão e conservação de equipamentos desportivos, consta dos artigos 

15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 66.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

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 Freguesia de Marrazes, pessoa colectiva n.º 680, com sede em Marrazes, Freguesia de 

Marrazes, Leiria, representada neste acto pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia, 

Dr.ª Sofia Isabel Carreira, adiante designada por Freguesia, Junta ou 2.º Outorgante. 

 Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e 66.º, n.ºs 1, 2, alínea f) e 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, depois de autorizado pela 

Assembleia Municipal e ratificado pela Assembleia de Freguesia, é celebrado um Protocolo 

de delegação de competências que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente protocolo tem por objecto a delegação de competências na Junta de 

Freguesia de Marrazes relativa à gestão, conservação, reparação e exploração do 

Pavilhão Municipal da Gândara, sito na freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, de 

ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A delegação de competências inclui os equipamentos existentes no Pavilhão, os quais 

constam do Anexo ao presente protocolo. 

Cláusula Segunda 
 (Utilização do Pavilhão) 

1. As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constarão de Regulamento a 

elaborar pelo 2.º Outorgante. 

2. É conferido à Câmara o direito de utilização do pavilhão, sempre que o solicite por 

escrito à Junta de Freguesia de Marrazes com a antecedência mínima de, pelo menos, 

30 dias, para a realização de provas e de outras actividades por si pontualmente 

organizadas, ou promovidas por outras entidades com o apoio da Câmara. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas e dos encargos) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão serão pertença da Junta de 

Freguesia de Marrazes. 

2. Todos os encargos com o funcionamento do Pavilhão, designadamente água, luz, gás, 

telefone e outros são da responsabilidade da Junta de Freguesia de Marrazes. 

Cláusula Quarta 
(Destacamento de pessoal) 
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1. A Câmara Municipal destacará para a Junta de Freguesia de Marrazes dois funcionários 

com a categoria de auxiliar de serviços gerais. 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 4 deste artigo, o pessoal destacado continuará a 

manter na íntegra os seus direitos como funcionários do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria. 

3. Os encargos com os funcionários destacados serão, nos termos da lei, suportados pela 

Câmara Municipal. 

4. A Câmara delega na Junta de Freguesia os poderes de direcção, de coordenação, de 

superintendência e de organização sobre os funcionários destacados, incluindo a 

fixação do horário de trabalho e a aprovação dos períodos de férias. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e de reparação) 

1. Compete à Junta de Freguesia a realização de todas as obras de reparação e 

conservação do Pavilhão, independentemente da sua dimensão e valor. 

2. A Junta de Freguesia fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ordinária e extraordinária ou de beneficiação no Pavilhão. 

3. Entende-se por obras de conservação ordinária, a reparação e limpeza geral do 

Pavilhão, assim como, em geral, quaisquer obras destinadas a manter o Pavilhão nas 

condições requeridas pelo objecto do presente protocolo e existentes à data da sua 

celebração. 

4. Entende-se por obras de conservação extraordinária todas as que resultem de defeito 

de construção do edifício ou de caso fortuito ou de força maior. 

Cláusula Sexta 
(Obras de modificação, alteração e ampliação) 

1. O 2.º Outorgante não poderá realizar quaisquer obras de modificação, de alteração ou 

ampliação no Pavilhão sem o consentimento e aprovação da Câmara. 

2. No caso de obras a que se refere o número anterior, poderá o 1.º Outorgante conceder 

ao 2.º Outorgante um apoio financeiro. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) cumprir o presente protocolo; 

b) entregar à Junta de Freguesia de Marrazes o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena 

utilização e exploração para os fins a que se destina; 

c) transferir para a Junta de Freguesia de Marrazes a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
 (Obrigações da Freguesia de Marrazes) 

 A Freguesia de Marrazes obriga-se a: 

a) assumir todas as posições contratuais em vigor da Câmara, no âmbito da gestão, 

exploração e utilização do Pavilhão.; 

b) efectuar o pagamento dos encargos previstos no n.º 2 da cláusula terceira deste 

Protocolo; 
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c) salvaguardar a boa gestão das instalações, designadamente a elevada qualidade das 

águas e a manutenção geral dos balneários; 

d) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

e) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de Leiria; 

f) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do pavilhão. 

 Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente protocolo deverá revestir a forma de documento escrito e 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente protocolo no estrito cumprimento 

dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente protocolo serão 

resolvidas por consenso entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda  
(Vigência) 

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro 

de 2006, prorrogando-se sucessivamente por iguais períodos, salvo se alguma das partes o 

denunciar com pré-aviso de 60 dias para o final do prazo. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo 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.  
Leiria, 17 de Agosto de 2006 

Pelo Município de Leiria                                          

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Freguesia de Marrazes, a Presidente da Junta de Freguesia (Sofia Isabel Carreira)» 

Analisado o assunto e, tendo em consideração as disposições conjugadas dos 

artigos 13.º, n.º 1, alínea f) e 15.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 

64.º, n.º 6, alínea c) e do artigo 66.º, n.º 1 e n.º 2, alínea f), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo e submetê-la à Assembleia 

Municipal para aprovação, em conformidade com o disposto na alínea s) do n.º 2 do artigo 

53.º da referida Lei. 

 

9.2.3. Apoio para a Realização da Final da Taça do Distrito de Leiria. Associação de 
Futebol de Leiria 
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DLB N.º 1081/06 | Presente o ofício da Associação de Futebol de Leiria, com entrada n.º 

17745/06, de 13 de Julho, solicitando a colaboração da Câmara Municipal de Leiria, no 

âmbito da realização da Final da Taça do Distrito de Leiria, que decorreu no dia 10 de Junho 

de 2006, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa. 

Considerando que: 

a) a Associação de Futebol de Leiria é uma instituição de utilidade pública sem fins 

lucrativos e que, por conseguinte, prossegue princípios fundamentalmente comunitários; 

b) a Associação de Futebol de Leiria, ao longo dos seus 77 anos de existência, tem 

servido a comunidade local e regional; 

c) a Associação de Futebol de Leiria tem vindo a colaborar em actividades várias de 

iniciativa do Município de Leiria, parceria que se tem revelado de enorme oportunidade e 

qualidade, designadamente nos Jogos de Leiria – Fase do 1.º Ciclo;  

d) a realização desta importante final distrital que teve lugar no Estádio Municipal de 

Leiria Dr. Magalhães Pessoa, o que, per si, representa, simultaneamente, um acréscimo 

qualitativo e orçamental, face à dimensão e características do mesmo Estádio (policiamento, 

bombeiros e demais material e staff de apoio);  

e) o acolhimento desta Final da Taça do Distrito de Leiria no Estádio Municipal de 

Leiria Dr. Magalhães Pessoa, um dos palco do UEFA EURO 2004, assumiu um significado 

ímpar para os jogadores e comunidades envolvidas, nomeadamente para a União 

Desportiva da Serra que como clube do concelho de Leiria demonstrou esse desejo; 

f) a abrangência social, etária e desportiva que reuniu, permitiu aos adeptos das duas 

equipas assistirem à consagração do vencedor da Taça do Distrito de Leiria, na capital de 

Distrito e no principal estádio da região e um dos melhores do país;  

Assim, propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, 

que se atribua à Associação de Futebol de Leiria um apoio no valor de €1.000,00 (mil 

euros), para ajudar a fazer face a despesas inerentes à organização da Final. 

Analisado o assunto, tendo em consideração a proposta de cabimento n.º 4214, de 

2006.08.11 e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º, da 

alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade 

atribuir à Associação de Futebol de Leiria um apoio no valor total de €1.000,00 (mil euros) 

para fazer face a despesas inerentes à organização da Final, evento de interesse municipal, 

contribuindo para o desenvolvimento do fenómeno desportivo e ocupação sadia dos tempos 

livres dos jovens. 

 

Ponto dez 
 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  

 
10.1. Projecto de Regulamento Municipal de "Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada"  
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DLB N.º 1082/06 | Presente o Projecto de Regulamento, em epígrafe, que a seguir de transcreve: 

 
PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA 

Nota justificativa 
Considerando que o progressivo aumento do parque automóvel e, 

consequentemente, da procura de estacionamento para satisfação das necessidades, quer 

das diversas actividades económicas quer da população residente, têm vindo a agravar a 

situação de estacionamento de viaturas dentro das zonas urbanas mais densas, dada a 

impossibilidade real de oferta de lugares condizente com a procura. 

Considerando a necessidade de proceder a uma regulamentação municipal sobre a 

matéria, tendo como objectivo dotar a cidade de Leiria de um instrumento que possa 

contribuir para uma maior capacidade do Município ao nível da gestão dos 

estacionamentos, em particular, e da mobilidade viária interna, em geral. 

Considerando que, no caso concreto da disciplina do estacionamento à superfície, a 

existência de normas equitativas e adequadas às situações vividas no dia a dia, irá permitir 

uma maior concretização do bem-estar das populações, sua mobilidade e, por conseguinte, 

da sua qualidade de vida. 

Considerando as alterações ao Código da Estrada entretanto verificadas, que vieram 

introduzir algumas modificações no âmbito das competências dos municípios, 

nomeadamente ao determinarem que estes passassem a regulamentar e fiscalizar as 

zonas de estacionamento de duração limitada, procedendo ao levantamento de autos de 

notícia por infracções nelas ocorridas. 

Considerando que este Regulamento Municipal se integra num conjunto mais vasto 

de medidas regulamentares que o Município de Leiria tem vindo e continuará a 

implementar, no sentido de proporcionar aos cidadãos melhores condições de mobilidade, 

estacionamento e, consequentemente, de qualidade de vida urbana. 

Considerando que, nos termos do preceituado no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 81/2006, de 20 de Abril, as condições de utilização e taxas devidas pelo estacionamento 

são aprovadas por regulamento municipal. 

Considerando que, de acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 6 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, 

compete à Câmara Municipal elaborar propostas de regulamentos municipais a sujeitar à 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 

53.º do mesmo diploma legal. 

Assim, foi elaborado o presente Projecto de Regulamento Municipal que vai ser 

submetido a apreciação pública pelo prazo de 30 dias contados da publicação no Diário da 

República e em edital a afixar nos lugares de estilo, conforme determinam as normas 

constantes dos n.os 1 e 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo. 
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Capítulo I 
Disposições Gerais 

Artigo 1.º 
Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento define as normas aplicáveis ao estacionamento de duração 

limitada nas vias e espaços públicos viários constantes do Anexo I que dele faz parte 

integrante. 

Artigo 2.º 
Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

- Zonas de estacionamento de duração limitada – Vias e espaços públicos 

viários devidamente sinalizados nos termos da lei aplicável, onde apenas é permitido o 

estacionamento, gratuito ou tarifado, em determinados períodos de permanência e em que 

existam limites máximos de tempo de permanência dos veículos. 

- Lugar de estacionamento de duração limitada – Espaço à superfície 

demarcado através de sinalização vertical e/ou horizontal, com identificação do respectivo 

regime de utilização e cuja duração é limitada e registada por um dispositivo mecânico ou 

electrónico, prévia e obrigatoriamente accionado pelo utente. 

- Zonas especiais de estacionamento – Vias e espaços públicos viários com 

características de exploração diferenciadas inseridas em zonas de estacionamento de 

duração limitada. 

- Residentes – Pessoas singulares proprietárias, adquirentes com reserva de 

propriedade ou aluguer de longa duração ou, ainda, condutores de um veículo automóvel 

associado ao exercício de actividade profissional com vínculo laboral, cujo domicílio 

principal e permanente onde mantêm estabilizado o seu centro de vida familiar se situe 

numa zona de estacionamento de duração limitada. 

- Equiparados a residentes – Pessoas singulares, cuja residência como 

estudantes do ensino superior ou, sendo portadores de deficiência, cujo local de trabalho se 

situe numa zona de estacionamento de duração limitada. 

- Instituições residentes - Pessoa colectiva de utilidade pública que tenha sede 

em edifício situado numa zona de estacionamento de duração limitada, desde que o mesmo 

não disponha de parqueamento próprio nos termos legais.  

- Título de estacionamento – Bilhete comprovativo do pagamento da taxa de 

estacionamento de duração limitada. 

- Cartão de residente – Autorização municipal para estacionar sem pagamento de 

taxa horária na zona de estacionamento de duração limitada onde se situe o domicílio 

principal e permanente do residente. 

Artigo 3.º 
Período de estacionamento de duração limitada 

1. Os períodos de estacionamento de duração limitada encontram-se fixados no 

Anexo II ao presente Regulamento e dele fazem parte integrante. 
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2. O Município de Leiria reserva-se o direito de alterar o período máximo de duração 

de estacionamento, sempre que a evolução do trânsito e as situações particulares de cada 

zona o exijam. 

Capítulo II 
Zonas de estacionamento de duração limitada 

Artigo 4.º 
Composição das zonas de estacionamento de duração limitada 

Das zonas de estacionamento de duração limitada estabelecidas pelo Município de 

Leiria, fazem parte integrante: 

a) Lugares de estacionamento com duração limitada e tarifário fixado na Tabela de 

Taxas e Licenças em vigor para o Concelho de Leiria; 

b) Lugares reservados a operações de carga e descarga de utilização gratuita; 

c) Lugares destinados a motociclos, ciclomotores e velocípedes. 

Artigo 5.º 
Classe de veículos 

Podem estacionar nas zonas de estacionamento de duração limitada, nos lugares a 

eles destinados: 

a) Os veículos automóveis ligeiros, com excepção de caravanas e autocaravanas; 

b) Os veículos automóveis de mercadorias e mistos de peso bruto até 3.500 Kg, 

para operações de carga e descarga; 

c) Os motociclos, ciclomotores e velocípede 

Secção I 
Título de Estacionamento 

Artigo 6.º 
Título de estacionamento 

1. O direito ao estacionamento em zonas de estacionamento de duração limitada é 

conferido pela aquisição do título de estacionamento. 

2. O título de estacionamento deve ser adquirido nos equipamentos automáticos 

destinados a esse efeito, ou, na falta destes, aos agentes encarregados de proceder à sua 

venda. 

3. Quando o equipamento automático de fornecimento de títulos mais próximo se 

encontrar avariado, o utente fica obrigado à aquisição do título noutra máquina, desde que 

instalada na mesma zona. 

4. O título de estacionamento pode ser substituído por equipamento electrónico 

individual, ou outro, desde que devidamente autorizados pelo Município de Leiria. 

5. O título de estacionamento deve ser colocado no interior do veículo junto ao pára-

brisas dianteiro, com o rosto voltado para o exterior de modo a serem visíveis as menções 

dele constantes. 

Artigo 7.º 
Validade do título de estacionamento 

1. O título de estacionamento considera-se válido pelo período nele fixado. 
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2. Findo o período de validade constante do título de estacionamento, o utente 

deverá abandonar o lugar ocupado ou adquirir novo título de estacionamento, no caso de 

não ter esgotado o período máximo de permanência no mesmo local. 

Secção II 
Taxas 

Artigo 8.º 
Taxas 

1. O utente fica sujeito ao pagamento de uma taxa de estacionamento de duração 

limitada a cobrar pelo Município de Leiria, de acordo com o previsto na Tabela de Taxas e 

Licenças em vigor para o concelho de Leiria. 

2. Nas zonas de estacionamento de duração limitada concessionadas, os valores 

das respectivas taxas de estacionamento resultarão do contrato celebrado entre o Município 

de Leiria e o concessionário. 

Artigo 9.º 
Isenção de pagamento de taxas 

Estão isentos do pagamento da taxa de estacionamento de duração limitada: 

a) Os condutores dos veículos que se apresentem em missão urgente de socorro ou 

de polícia; 

b) Os condutores dos veículos envolvidos em operações de carga e descarga dentro 

dos horários fixados e lugares destinados a esse fim; 

c) Os condutores dos motociclos, ciclomotores e velocípedes desde que 

estacionados em lugares destinados a esse fim;  

d) As entidades às quais a lei confira tal isenção, designadamente o Estado, seus 

institutos e organismos autónomos, autarquias locais e outras pessoas colectivas de direito 

público; 

e) Os condutores de veículos que sejam propriedade do Município de Leiria, quando 

ao serviço deste e desde que devidamente identificados; 

f) Os condutores de veículos titulares de cartão de residente. 

Capítulo III 
Cartão de Residente 

Artigo 10.º 
Qualidade de residente 

1. A prova da qualidade de residente é feita através da apresentação de cópia dos 

seguintes documentos e da exibição, para conferência, dos correspondentes originais: 

a) Carta de condução; 

b) Atestado de residência; 

c) Documento comprovativo do domicílio fiscal; 

d) Documento comprovativo do pagamento de selo de imposto municipal, se 

aplicável; 

e) Título de registo de propriedade do veículo ou, consoante o caso, um dos 

seguintes documentos: 

i) contrato que titule a aquisição com reserva de propriedade; 
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ii) contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração; 

iii) declaração da respectiva entidade empregadora donde conste o nome e 

morada do usufrutuário, a matrícula do veículo e respectivo vínculo laboral, acompanhada 

de fotocópia de registo de propriedade do veículo ou outro documento que nos termos 

legais o substitua. 

2. A prova da qualidade de equiparado a residente é feita através da apresentação 

de cópia dos seguintes documentos e da exibição, para conferência, dos correspondentes 

originais: 

a) Carta de condução; 

b) Atestado de residência ou declaração da entidade empregadora, consoante o 

caso; 

c) Cartão de estudante do ensino superior ou dístico de deficiente, emitido nos 

termos da lei, consoante o caso; 

d) Documento comprovativo do pagamento de selo de imposto municipal, se 

aplicável; 

e) Título de registo de propriedade do veículo ou, consoante o caso, um dos 

seguintes documentos: 

i) contrato que titule a aquisição com reserva de propriedade; 

ii) contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração; 

iii) declaração da respectiva entidade empregadora donde conste o nome e 

morada do usufrutuário, a matrícula do veículo e respectivo vínculo laboral, acompanhada 

de fotocópia de registo de propriedade do veículo ou outro documento que nos termos 

legais o substitua. 

3. Os documentos referidos nas alíneas do número 1 deste artigo devem estar 

actualizados e deles constar a residência com base na qual será requerido o cartão de 

residente, com excepção dos constantes da subalínea iii) da alínea e) do mesmo número. 

4. No caso de instituição de utilidade pública sediada em zona de estacionamento 

de duração limitada, a prova da qualidade de residente é feita através da apresentação dos 

documentos constantes das alíneas c), d) e e) do número 1 deste artigo e, ainda, do 

documento comprovativo do estatuto de utilidade pública. 

Artigo 11.º 
Cartão de residente 

1. Os residentes nas zonas de estacionamento de duração limitada identificadas no 

Anexo III ao presente Regulamento e que dele faz parte integrante, poderão requerer um 

distintivo especial designado por “cartão de residente”.  

2. O cartão de residente confere ao seu titular o direito a estacionar gratuitamente o 

seu veículo em qualquer lugar da sua zona de estacionamento de duração limitada, sem 

limite de tempo nem pagamento de taxa de estacionamento. 

3. Apenas será emitido um cartão de residente por fogo.  

4. O cartão de residente deve ser colocado no pára-brisas dianteiro com o rosto 

voltado para o exterior, de modo a ficarem visíveis as menções dele constantes.  
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5. O cartão de residente é propriedade do Município de Leiria ou de empresa 

municipal constituída para efeitos de exploração do estacionamento de duração limitada. 

Artigo 12.º 
Características do cartão de residente 

1. Do cartão de residente deve constar: 

a) Prazo de validade; 

b) Matrícula do veículo, até ao limite de duas; 

c) Zona para o qual é válido; 

d) Número de série. 

2. O cartão de residente é válido por um ano e importa o pagamento de uma taxa 

prevista na Tabela de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 13.º 
Atribuição do cartão de residente 

O cartão de residente pode ser requerido por qualquer residente, desde que: 

a) Faça prova da sua qualidade de residente nos termos do disposto nos n. os 1, 2 ou 

4 do artigo 10.º, consoante o caso. 

b) Não disponha de parqueamento próprio no interior do lote, ou tratando-se de 

fracção autónoma de edifício de habitação colectiva não seja proprietário, arrendatário, 

usufrutuário ou comodatário de espaço de parqueamento ou garagem, no interior ou em 

logradouro do prédio.  

Artigo 14.º 
Pedido de emissão do cartão de residente 

1. O pedido de emissão do cartão de residente é feito através de requerimento 

formulado em impresso próprio e dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

2. O requerimento do pedido de emissão do cartão de residente deve ser instruído, 

consoante o caso, com os documentos constantes dos n. os 1, 2 ou 4 do artigo 10.º. 

Artigo 15.º 
Deliberação final 

1. A Câmara Municipal de Leiria delibera sobre o pedido de emissão do cartão de 

residente, no prazo de 30 dias a contar da data da recepção do respectivo requerimento, 

salvo se esta competência não tiver sido delegada no seu presidente.  

2. O cartão de residente é emitido, pelos serviços municipais competentes, no prazo 

de 5 dias úteis após o deferimento do pedido. 

Artigo 16.º 
Revalidação ou substituição do cartão de residente 

1. O pedido de revalidação ou de substituição do cartão de residente é feito 

através de requerimento formulado em impresso próprio e dirigido ao presidente da 

Câmara Municipal de Leiria. 

2. O requerimento de revalidação ou de substituição do cartão de residente deve 

ser instruído, consoante o caso, com os documentos constantes dos n. os 1, 2 ou 4 do 

artigo 10.º. 
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3. O cartão a revalidar deve ser devolvido no acto da entrega do novo cartão de 

residente. 

Artigo 17.º 
Devolução do cartão de residente 

O cartão de residente deve ser imediatamente devolvido, sob pena de caducidade, 

sempre que se alterem os pressupostos sobre os quais assentou a decisão de 

deferimento do pedido. 

Artigo 18.º 
Furto, roubo ou extravio do cartão de residente 

Em caso de furto, roubo ou extravio do cartão de residente, o titular fica obrigado a 

comunicar de imediato tal facto aos serviços competentes para a sua emissão. 

Capítulo IV 
Estacionamento proibido e abusivo 

Artigo 19.º 
Estacionamento proibido em zonas de estacionamento de duração limitada 
É proibido o estacionamento em zonas de estacionamento de duração limitada: 

a) De veículos de classe ou tipo diferente daquele para o qual o lugar tenha sido 

reservado; 

b) De veículos por período superior ao permitido pelo Anexo II ao presente 

Regulamento; 

c) De veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade de 

qualquer natureza, excepto nos períodos, locais e condições expressamente autorizados 

pela Câmara Municipal de Leiria; 

d) De veículos utilizados para transportes públicos, quando não autorizados pela 

Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 20.º 
Estacionamento indevido ou abusivo 

Considera-se estacionamento indevido ou abusivo: 

a) O de veículo em zona de estacionamento de duração limitada sem pagamento da 

respectiva taxa; 

b) O de veículo em zona de estacionamento de duração limitada quando haja 

decorrido mais de duas horas para além do período de tempo pago.  

Capítulo V 
Sinalização 
Artigo 21.º 

Sinalização das zonas de estacionamento de duração limitada 
As zonas de estacionamento de duração limitada serão devidamente sinalizadas nos 

termos do Regulamento do Código da Estrada e legislação complementar. 
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Artigo 22.º 
Sinalização no interior das zonas de estacionamento de duração limitada 

No interior das zonas de estacionamento de duração limitada, o estacionamento será 

demarcado com sinalização horizontal e vertical nos termos do Regulamento do Código da 

Estrada e legislação complementar. 

Capítulo VI 
Fiscalização e contra-ordenações 

Artigo 23.º 
Agentes de fiscalização 

1. A fiscalização do cumprimento das disposições constantes do presente 

Regulamento será exercida por agentes das autoridades policiais. 

2. Nos termos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de 

Fevereiro, conjugado com o n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/98, de 2 de Novembro, 

a fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento poderá ser 

também exercida pela Câmara Municipal de Leiria, através de pessoal de fiscalização 

designado para o efeito, devidamente identificado, e, ainda, pela polícia municipal, quando 

exista. 

Artigo 24.º 
Atribuições 

Compete aos agentes de fiscalização, dentro das zonas de estacionamento de 

duração limitada: 

a) Esclarecer os utentes sobre as normas estabelecidas no presente Regulamento e 

sobre o funcionamento dos equipamentos instalados; 

b) Promover o correcto estacionamento, paragem e acesso às zonas de 

estacionamento de duração limitada; 

c) Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento; 

d) Proceder ao levantamento de autos de notícia, nos termos do disposto no artigo 

n.º 170.º do Código da Estrada; 

e) Proceder à identificação do arguido e às notificações previstas nos artigos 171.º e 

175.º do Código da Estrada; 

f) Desencadear as acções necessárias à eventual imobilização ou remoção dos 

veículos em transgressão, nomeadamente com recurso a imobilizadores de rodas e 

rebocadores; 

g) Participar aos agentes da Polícia de Segurança Pública as situações de 

incumprimento e com eles colaborar no cumprimento do presente Regulamento. 

Artigo 25.º 
Contra-ordenações 

1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que ao caso couber, são 

puníveis como contra-ordenação: 

a) A utilização indevida dos títulos de estacionamento; 

b) A utilização indevida dos cartões de residente; 

c) O estacionamento proibido. 
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2. As contra-ordenações previstas nas alíneas do número anterior são puníveis com 

coima graduada de € 30,00 a € 150,00. 

Artigo 26.º 
Remoção de veículos 

O veículo que se encontre em situação de estacionamento abusivo poderá ser 

bloqueado ou removido nos termos do disposto no artigo 164.º do Código da Estrada. 

Capítulo VII 
Disposições finais 

Artigo 27.º 
Regulamentos específicos 

O Município de Leiria pode elaborar regulamentos específicos para as zonas de 

estacionamento de duração limitada. 

Artigo 28º 
Competências 

Compete à Câmara Municipal de Leiria e às entidades legalmente habilitadas 

executar e fiscalizar o cumprimento do presente Regulamento. 

Artigo 29º 
Interpretação e lacunas 

As dúvidas de interpretação, bem como as lacunas do presente regulamento serão 

resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal de Leiria, salvo se esta competência 

não tiver sido delegada no seu presidente. 

Artigo 30º 
Norma revogatória 

São revogadas todas as normas constantes dos regulamentos, deliberações e 

despachos que contrariem o preceituado no presente Regulamento. 

Artigo 31º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em Edital. 

 

ANEXO I 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 

Zona Arruamentos 

Avenida Marquês de Pombal 

Rua João Cabral 

Largo do Tribunal 
A 

Rua Dr. José Henriques Vareda 

Avenida Combatentes da Grande Guerra 

Rua Comandante Almeida Henriques 

Rua Machado dos Santos 

Rua Eng.º Duarte Pacheco 

B 

Rua João de Deus 
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ANEXO II 
Períodos e limites máximos de estacionamento 

Zona Período de estacionamento tarifado Período 

máximo 

A 
dias de semana - 08h30 às 19h00 

sábados - 09h00 às 13h00 
2 horas 

B 
dias de semana - 08h00 às 20h00 

sábados - 08h00 às 15h00 
2 horas 

C 
dias de semana - 08h30 às 19h00 

sábados - 09h00 às 13h00 
2 horas 

Estacionamento dos

Paços do Concelho 

dias de semana - 08h30 às 19h00 

sábados - 09h00 às 13h00 
2 horas 

 

ANEXO III 
Arruamentos para os quais é prevista a emissão do cartão de residente e 

respectivas zonas de estacionamento de duração limitada em que são válidos 

Arruamento Zona de validade 

Avenida Marquês de Pombal 

Rua Sá Miranda (Lote 1 e Lote 2) 

Rua João Cabral 

Largo do Tribunal 

Rua Dr. José Henriques Vareda 

A 

Avenida Combatentes da Grande Guerra 

Rua Comandante Almeida Henriques 

Rua Eng.º Duarte Pacheco 

Rua João de Deus (edifícios com os 

números de polícia pares entre o 22 e 32, 

inclusive, e os edifícios com os números de 

polícia ímpares entre o 5 e o 31, inclusive) 

Rua Machado dos Santos 

Rotunda de Santana 

Avenida Heróis de Angola 

Rua de São Francisco (no troço situado 

entre a Avenida Heróis de Angola e a Rua 

Dr. Américo Cortês Pinto) 

Rua Américo Cortês Pinto 

Travessa Venceslau de Morais 

Travessa Dr. Américo Cortês Pinto 

Largo Comendador José Lúcio da Silva 

C 

Rua D. Maria Graça Lúcio da Silva 

Estacionamento dos Paços do Concelho Largo da República 
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Rua Dr. Correia Mateus 

Escadas Artur Lobo de Campos 

Rua Vasco da Gama 

Avenida Heróis de Angola 

Rua de São Francisco (edifícios com os 

números de polícia pares entre o 26 e 50, 

inclusive) 

Rua Américo Cortês Pinto 

Travessa Dr. Américo Cortês Pinto 

Travessa Venceslau de Morais 

Largo Comendador José Lúcio da Silva 

Rua D. Maria Graça Lúcio da Silva 

Largo 5 de Outubro de 1910 

Largo das Forças Armadas 

Rua Venceslau de Morais 

C 

 
 A Câmara, depois de analisar o Projecto de Regulamento mencionado em 

epígrafe deliberou por unanimidade ouvir sobre o teor do mesmo a Associação 

Portuguesa para Defesa do Consumidor (DECO), a Associação Comercial e Industrial de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós (ACILIS), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Direcção 

Geral de Viação (DGV), em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 117.º do Código do 

Procedimento Administrativo, e submete-lo à apreciação pública pelo prazo de 30 dias 

contados da publicação do Diário da República e em edital a afixar nos lugares de estilo, 

dando cumprimento ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2. Empreitada de execução do Rossio de Leiria da intervenção do Programa Polis. 
Alterações ao trânsito. Ratificação do despacho do Senhor Vice-Presidente. 
DLB N.º 1083/06 | A Sociedade LeiriaPolis iniciou a segunda fase da empreitada de 

requalificação do Rossio de Leiria que, entre outros trabalhos, abrange a intervenção entre 

o plano das fachadas dos edifícios e a nova via, entretanto terminada. 

No seguimento dos condicionamentos à circulação de pesados postos em prática 

desde a passada quarta-feira, serão implementadas as seguintes alterações a partir das 

8h00m do dia 9 de Agosto: 

• encerramento da via entre o Largo Alexandre Herculano (rotunda junto à Fonte 

Luminosa) e a Praça Rodrigues Lobo; assim, ficará interdito o trânsito de veículos 

entre o Largo Alexandre Herculano (rotunda junto à Fonte Luminosa) e a Praça 

Rodrigues Lobo;  

• Em alternativa, o acesso à Praça Rodrigues Lobo e Largo 5 de Outubro será 

efectuado pela Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque; 
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• O trânsito proveniente da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque e Largo Cónego 

Maia, com destino ao Largo 5 de Outubro de 1910, será efectuado, em ambos os 

sentidos, pela via já construída, com saída pela Av. Heróis de Angola e apenas 

autorizado para cargas e descargas, em horário determinado anteriormente; 

mantêm-se as excepções à proibição de circulação nesta zona e nestes horários, 

anteriormente definidas. 

As excepções à proibição de circulação nesta zona e nestes horários são: 

• Veículos prioritários; 

• Veículos de serviços concessionados: EDP, Lusitânia Gás, PT, TVCabo, SMAS, 

Pluricanal, Valorlis, STL, CTT; 

• Veículos afectos a obras de reabilitação de edifícios que decorram nas imediações; 

• Veículos afectos à obra do Rossio; 

• Veículos de residentes quando utilizados para cargas e descargas, não estando 

estas obrigadas ao horário atrás referido; 

• Táxis, apenas quando para tomada ou largada de passageiros na zona; 

• Veículos de entregas urgentes para a Farmácia; 

• Veículos de utentes da Farmácia com mobilidade reduzida; 

• Veículos de utentes da Farmácia em dias de horário de serviço; 

• Viaturas de serviço da CML para o Banco de Portugal (Divisão da Cultura); 

• Viaturas de serviço da Região de Turismo Leiria – Fátima; 

• Entregas em camião TIR em horário de madrugada (ZARA, Lanidor,...). 

Esta intervenção vai obrigar à supressão dos actuais lugares de estacionamento no 

Largo 5 de Outubro e a alguns constrangimentos nos acessos para cargas e descargas na 

envolvente do estaleiro. 

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 o Senhor Vice-Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ele 

concedido despacho de autorização das alterações ao trânsito, datado de 8 de Agosto, a 

ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

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 do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.3. Pop Pedrógão. Alterações ao trânsito. Ratificação do despacho do Senhor Vice-
Presidente. 
DLB N.º 1084/06 | A iniciativa POP PEDRÓGÃO insere-se no Programa “Férias 100 

Limites”, a ter lugar na Praia do Pedrógão, e consiste na realização de concertos musicais 

nos dias 11, 12 e 13 de Agosto. 
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Considerando o sucesso que o POP PEDRÓGÃO teve em anos anteriores na 

animação e dinamização do Pedrógão e da sua praia, com a presença de vários milhares 

de pessoas, torna-se necessário proceder a alterações ao trânsito, por forma a garantir a 

segurança dos espectadores e permitir a realização dos espectáculos. 

Desta forma, a Rua da Maré Viva será encerrada ao trânsito automóvel nos dias 11, 12 e 13 

de Agosto, entre as 20h00m e as 2h00m do dia seguinte, no troço compreendido entre a 

Rua Adelaide Félix e a Rua José Gaspar. 

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 do 

Município de Leiria a gestão da rede viária de âmbito municipal. 

Tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ele 

concedido despacho de autorização das alterações ao trânsito, datado de 8 de Agosto, a 

ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

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 do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 
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 
QCAIII – PO Centro Feder/Medida I.1 Reabilitação do Ex-Mercado de Santana. Centro 
Cultural. Restituição Financeira. Ratificação de despacho 
DLB N.º 1085/06 | Foi comunicado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro em 2005.10.20 (ENT 28143), uma acção de controlo de 1º nível nos 

termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 54-A/2000, ao projecto “Reabilitação do Ex-

Mercado de Santana – Centro Cultural”. Na sequência da acção de controlo foi comunicado 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro em 2006.02.06 

(ENT 3397), uma correcção FEDER de €14.435,33, devido à inelegibilidade do IVA 

referente à componente do projecto – parque de estacionamento. Ao abrigo do disposto no 

artigo 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo o Município respondeu 
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em 2006.02.16 (SAI 3641), em sede de contraditório. No entanto, e tendo em conta as 

alegações apresentadas por este Município, foi comunicado pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro em 2006.05.11 (ENT 11972), que 

mantinha a sua posição quanto à inelegibilidade do IVA. Atento ainda o teor do ofício 

daquela entidade, recebido em 2006.05.23 (ENT 12818) deve este Município proceder a 

uma correcção FEDER no montante de €14.435,33.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em consideração a proposta de 

cabimento n.º 4213, de 2006.08.11, deliberou por unanimidade ratificar o despacho do 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 2006.08.14, que autorizou a restituição do 

montante de €14.435,33 (catorze mil, quatrocentos e trinta e cinco euros, trinta e três 

cêntimos) à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

 

Ponto dois 
Pedido de apoio para o encontro Internacional de Pré e Proto-História (UICPP – União 
Internacional das Ciências Pré e Proto-Históricas). 
DLB N.º 1086/06 | No âmbito do XV Congresso Internacional da UICPP -União Internacional 

das Ciências Pré e Proto-Históricas, a realizar em Lisboa de 4 a 9 de Setembro de 2006, 

serão realizadas diversas visitas a locais de interesse científico cronologicamente 

enquadrados no tema de evento. O Vale do Lapedo, em Santa Eufémia, é um dos locais 

que a organização pretende visitar com especial destaque, enquanto local do principal 

achado arqueológico nacional – O Menino do Lapedo. 

Veio a organização do respectivo Congresso solicitar ao Município de Leiria (ENT. 

34162/05, de 21 de Dezembro) a sua colaboração mediante a providência de transporte 

para os congressistas. 

Atendendo ao interesse do assunto e à envolvência do Município através do Projecto 

Museológico para o local, a Divisão de Museus e Património, a coberto da sua informação 

n.º 121/2006 (com a ref.ª INT 06/6264) sugere o deferimento da solicitação de transporte, 

para a deslocação Lisboa-Leiria-Lisboa, utilizando para o efeito, a rubrica prevista no Plano 

para 2006: 12/0602039902 | 032099 | 2006 | A | 341 - “outros eventos património. 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural e a importância desta 

deslocação ao Concelho e a oportunidade para a divulgação do principal achado 

arqueológico nacional que é "O Menino do Lapedo", a Câmara deliberou por unanimidade 

e ao abrigo do disposto na 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, 

suportar as despesas referentes ao aluguer do transporte necessário para a deslocação dos 

congressistas no dia 6 de Setembro em autocarro para 50 pessoas com o horário previsto: 

Saída de Lisboa para Leiria às 09h00m, junto à Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa (Cidade Universitária), regresso a Lisboa previsto para as 18h00m. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Encerramento da reunião  
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e quarenta e cinco minutos 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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