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Acta n.º 17/2006 
 

 

Aos vinte sete dias do mês de Julho 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, 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. 

Esteve ausente, por motivo de férias, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Brites 

Carvalho. 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

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

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

de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1448/00 - Manuel Silva Cardoso 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1537/00 – IMOGROSSO II – Empreendimentos 

Imobiliários, Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1608/02 – Ricardo José Costa Ferreira Espada e 

Outra 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 860/03 – Fernando Manuel Rodrigues Santos 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1480/03 - Paulo António da Cunha Agostinho 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 765/05 - PULL AND BEAR (PORTUGAL) – 

Confecções, S.A. 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 787/05 – Marceliz – Marcenaria do Liz, Lda. 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 928/05 – Irmãos Kunz e Companhia, Lda. 
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1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1125/05 – José Gaspar Oliveira 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 366/06 - CTT - Correios de Portugal, S. A. 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 459/06 - Fernando Augusto Rodrigues Seco 

1.2. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis  
1.2.1. Processo de licenciamento de combustíveis n. º 33/04 – Cerâmica do Centro, Lda. 

1.2.2. Processo de licenciamento de combustíveis n. º 25/05 - Petróleos de Portugal – 

Petrogal, S.A. 

1.3. Análise do processo de licenciamento industrial n.º 33/05 - M. R. Bento - Estofos e 

capotas para automóveis, Lda. 

1.4. Análise do processo de vistoria n.º 15/05 - Aida Maria das Neves Pereira 

1.5. Análise do processo de certidão n.º 429/06 - Ministério da Economia - Direcção 

Regional do Centro 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.6.1. Processo de loteamento n.º 6/97 – EDIFOZ – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
1.6.2. Processo de loteamento n.º 17/98 - Domingos Silva Menino Carvalho 

1.6.3. Processo de loteamento n.º 9/04 – Ramal do Zêzere – Construções, Lda. 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T–191/1996 - Alargamento e pavimentação do C.M. 1217 que liga a E.M. 

532 (em Colmeias) à E.N. 350 (no lugar de Feijão). Estudo de revisão de preços para 

aprovação definitiva. 

2.2. Processo n.º T–84/2005 - Empreitada de remodelação do edifício n.º 4 do Município de 

Leiria em S. Romão. Pousos – Leiria. Informação para adjudicação definitiva. 

Ponto três 
3.1. Pagamentos 

3.2. Pagamento de facturas à Firma “Juris-Legis”, Informação Jurídica. Serviços de Valor 

Acrescentado, Lda. 

3.3. Pagamento de facturas à Firma “Florindo & Costa, Lda.” 

3.4. Pagamento de facturas à Firma “Gráfica da Batalha, Lda.” 

3.5. IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.6. Projecto Leiria – Região Digital. Transferência de verba. 

3.7. Declaração de nulidade do auto de arrematação do Lote 32 integrante do loteamento 

sito na Zona Industrial da Cova das Faias (ZICOFA). Rectificação da deliberação n.º 216/06, 

de 23 de Fevereiro 

3.8. Direito de superfície a favor do IPL- Instituto Politécnico de Leiria 

3.9. Direito de superfície a favor da ASSP - Associação de Solidariedade Social dos 

Professores 

3.10. Resumo de tesouraria 

Ponto quatro   
Exercício do direito de preferência 

Ponto cinco 

 
5.1. Ratificação de despacho. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. n.º 17476/06) 
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5.2. Exercício da actividade de vendedor ambulante com carácter de permanência 

Ponto seis 
Programa de generalização do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular 

no 1.º CEB - Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Leiria e os 

Agrupamentos de Escolas do concelho de Leiria, no âmbito do Despacho n.º 12591 (2.ª 

série), publicado no Diário da República n.º 115, de 16 de Junho de 2006 

Ponto sete  
7.1. Contrato Programa com a Juventude Vidigalense. Equipas de elite 

7.2. Contrato Programa com a Juventude Vidigalense. Atleta de elite Vânia Silva 

Ponto oito 
8.1. Apoio à "Barraca" 

8.2. Apoio ao projecto "Novo Rumo" 

8.3. 5.º Congresso Nacional de Suinicultura 

Ponto nove 
9.1. Apoio para a Unidade Canina de Salvamento de Leiria 

9.2. Relatório e contas 2005 da Leirisport 

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

Ponto um 
Festa em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos. Praia do Pedrógão 

Ponto dois 
Ocorrência verificada no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão 

Ponto três 
Mercado Levante de Leiria. Alteração de data em Feriado dia 15 de Agosto (Int.2006/7965) 

 
 

 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro começou a sua intervenção questionando a situação 

da ponte da Ruivaqueira, perguntando por que motivo não se colocavam no mesmo pacote 

as outras pontes, da referida região, quando se abordasse a questão com o INAG (Instituto 

Nacional da Água). 

A Senhora Presidente informou que as pontes foram construídas pela Administração 

Central e nunca houve uma entrega ao Município de Leiria. Mais disse que segunda-feira 

iria haver uma reunião no Governo Civil, para saber quem irá resolver a situação. Se for o 

Município, importa saber se haverá comparticipação do Estado, a qual deve existir para a 

resolução destes problemas. Reforçou ainda que o Município tem que marcar a sua posição 
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pois nunca houve recepção das obras pelo Município nem intenção de as transferir para 

esta entidade. 

O mesmo Vereador continuou a sua intervenção questionando para quando estavam 

previstos os arranjos na Estrada Nacional n.º 1, junto ao Continente. 

A Senhora Presidente respondeu que só teriam as datas concretas após a reunião com a 

EP (Estradas de Portugal). 

O Senhor Vereador disse ainda que pensava ter existido alguma precipitação na alteração 

nos acessos dos Parceiros à Estrada Nacional n.º 1, porque em hora de ponta o tráfego fica 

num caos. Quando se iniciarem as aulas será novamente complicado. Mencionou também 

que a Junta de Freguesia não tinha conhecimento dessa alteração e que a população se 

dirigiu para lá a fim de pedir esclarecimentos. Mais quis saber como iria a Junta Autónoma 

de Estradas resolver o problema e se, por lapso, não se informou a Junta de Freguesia do 

ínicio das obras. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins disse que as alterações nos acessos coincidiram 

com a informação e divulgação das obras previstas no processo de ampliação das 

instalações do Continente, circunstância que baralhou as pessoas. 

A Senhora Presidente informou que iria haver uma reunião entre o Município de Leiria e a 

EP - Estradas de Portugal, que não sabia se a EP tinha avisado o Senhor Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho desta situação, nem se aquela tinha tomado a iniciativa e não dissera 

nada ou ainda se, tendo informado o Senhor Vereador, este se esquecera de avisar a Junta. 

Referiu que o Presidente da Junta também não dissera nada, pelo que pensou que teria 

havido articulação entre as várias entidades. Sugeriu, por fim, que se abordasse o assunto 

na próxima reunião com a presença do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins  
 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins pediu o cronograma relativo ao ponto da 

situação das obras do Teatro José Lúcio da Silva, assim como a previsão da sua conclusão 

e consequente reabertura do Teatro.  

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que iria ter uma reunião na terça ou 

quarta-feira sobre esta matéria e consultaria o processo para saber da situação. Mais 

informou que as obras estão a decorrer dentro da normalidade. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora D. Célia Arneiro  
 

A Senhora Vereadora D. Célia Arneiro disse que as estradas municipais ficavam 

danificadas com a construção da auto-estrada (A17), tendo perguntado se haveria 

possibilidade de se fazerem os passeios na Bajouca. 

A Senhora Presidente informou que está prevista a repavimentação e reposição das 

estradas municipais confinantes com a A17 e que os passeios na Bajouca não estavam 

esquecidos. 
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 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0968/06 | Presente a acta da reunião de 29 de Junho, cuja leitura foi dispensada 

por ter sido previamente distribuída, 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 1448/00 - Manuel Silva Cardoso 
DLB N.º 0969/06 | De MANUEL SILVA CARDOSO, residente em Casal Monte, freguesia de 

Colmeias, referente ao projecto de arquitectura para alteração de edifício habitacional e 

construção de muros em Casal S. José, na localidade de S. Romão, freguesia de Pousos. 

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

Urbanísticas em 2006/07/19, com o seguinte teor: 

1.º o projecto apresentado não prevê o cumprimento do disposto no artigo 73.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente ao afastamento mínimo de 3.00 

m entre as janelas dos compartimentos e o muro de suporte de terras (lado Nascente); 

2.º as dimensões indicadas nas últimas plantas de implantação apresentadas não 

são legíveis. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/19, e face ao disposto no 

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

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

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

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

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1537/00 – IMOGROSSO II – 
Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 0970/06 | De IMOGROSSO II - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, com 

sede na Rua da Moitoa, n.º 2, na localidade de Santo Antão, freguesia de Batalha, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração do bloco misto em construção na Av. Sá Carneiro 

- Cova do Vinagre, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade e de 

intervenção do Plano de Pormenor de Leiria Norte. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/14, constante do respectivo 

processo (folha 637), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
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Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. projectos de especialidades; 

1.2. planta do piso da cave rectificada por forma a prever uma antecâmara entre as 

garagens e as escadas de acesso aos comércios; 

2.º as garagens deverão destinar-se exclusivamente para estacionamento e os 

espaços do sótão para arrumos; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização, apresentar certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente às confrontações, face às 

cedências ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1608/02 – Ricardo José Costa Ferreira 
Espada e Outra 
DLB N.º 0971/06 | De RICARDO JOSÉ COSTA FERREIRA ESPADA E OUTRA, residente 

na Rua 25 de Abril, n.º 24, r/c esquerdo, freguesia de Pousos, referente ao pedido de 

renovação de licença caducada para legalização de alterações no edifício misto situado na 

Rua da Vitória, n.º 18 A e B, freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/18, constante do respectivo 

processo (folha 537), 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 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 n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho; 

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

acima referido e do artigo 46.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas desta 

Câmara; 

3.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

documentos: 

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

disponível no Gabinete de Apoio ao Utente desta Câmara e na Internet no site www.cm-

leiria.pt.; 

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

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

 

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

operação urbanística; 
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4.4. 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);  

4.5. 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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 860/03 – Fernando Manuel Rodrigues Santos 
DLB N.º 0972/06 | De FERNANDO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, residente na 

Rua do Caeiro, n.º 19, freguesia de Redinha, concelho de Pombal, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações no estabelecimento de bebidas (“Pastelaria 

Favo de Mel”), situado no rés-do-chão direito do edifício localizado na Rua Dr. António 

Costa Santos, n.º 27, freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/18, constante do respectivo 

processo (folha 133), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Saúde, Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e Governo Civil, devendo remeter-

se ao requerente fotocópias das folhas 99 e 100; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de especialidades. 

 Mais deliberou informar o requerente que deverá requerer o licenciamento relativo 

à publicidade junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1480/03 - Paulo António da Cunha Agostinho 
DLB N.º 0973/06 | De PAULO ANTÓNIO DA CUNHA AGOSTINHO, residente na Rua 

Nossa Senhora do Amparo, lote 4, 3.º esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao 

aditamento apresentado em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos 

que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para 

construção de uma moradia unifamiliar em Rego Travesso, na localidade de Cruz da Areia, 

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

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que da exposição 

apresentada não constam elementos que permitam obstar à totalidade dos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2004/03/01 e 

concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 

2006/07/19, constante do respectivo processo (folha 104), deliberou por unanimidade 

indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do 
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disposto no n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, uma vez que: 

1.º não foi emitido o aditamento ao alvará de loteamento (Lot. 28/81), o qual prevê 

a criação de arruamento e respectivas infra-estruturas no lado Nascente da parcela em 

causa, pelo que o terreno não confronta com caminho público devidamente infra-

estruturado; 

2.º nas confrontações indicadas na certidão da Conservatória do Registo Predial 

não consta caminho público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 765/05 - PULL AND BEAR (PORTUGAL) – 
Confecções, S.A. 
DLB N.º 0974/06 | De PULL AND BEAR (PORTUGAL) – CONFECÇÕES, S.A., com sede 

na Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 49, 2.º Esq.º - Lisboa, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de remodelação da loja situada na Av. Heróis de 

Angola, n.º 51 (fracção “A), freguesia de Leiria, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Área Consolidada. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/19, constante do respectivo 

processo (folha 119), 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, dos seguintes elementos: 

1.º projectos de especialidades; 

2.º projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida à 

requerente (folha 45). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 787/05 – Marceliz – Marcenaria do Liz, Lda. 
DLB N.º 0975/06 | De MARCELIZ - MARCENARIA DO LIZ, LDA, com sede na Estrada da 

Bouça, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

estabelecimento industrial e muros de vedação e suporte na Estrada Municipal 532-4, 

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

como Espaço Florestal, condicionado parcialmente por Reserva Ecológica Nacional, na 

Zona de Reserva das Argilas do Barracão, junto ao traçado do gasoduto nacional, a 

construção não está implantada em zona condicionada. 

A pretensão encontra-se instruída com a certidão de localização n.º 26/2004, 

emitida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, e o 

licenciamento industrial encontra-se devidamente aprovado, conforme cópia constante do 

processo LINDAC 8/05. 

O industrial descreve o investimento proposto na memória descritiva do projecto, 

constante do processo (folha 23). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/14, constante do respectivo 

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

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

votos de abstenção, dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. 

António Ferreira, D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, o seguinte: 

  1.º considerar o empreendimento de interesse municipal, nos termos previstos 

na alínea c4) do 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, 

condicionado ao seguinte: 

 2.1. cumprir com as condições impostas na certidão de localização n.º 26/2004, 

emitida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, e no 

parecer emitido pela Transgás, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folhas 58 e 

59); 

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

a) projectos de especialidades; 

b) licença de utilização do domínio hídrico. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela Direcção 

Regional da Economia do Centro (folha 78). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 928/05 – Irmãos Kunz e Companhia, Lda. 
DLB N.º 0976/06 | De IRMÃOS KUNZ E COMPANHIA, LDA, com sede na Rua da Eira, n.º 

55, na localidade de Quinta da Matinha, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um conjunto de edifícios nas Estradas de Marrazes e 

Marinheiros, na localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade, no local de uma indústria existente actualmente 

desactivada. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/14, constante do respectivo 

processo (folhas 1108 e 1109), 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 reduzir a altura da cobertura dos blocos A e D para o mínimo indispensável, 

devendo ter em conta o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal em relação à 

altura máxima do edifício (junto à Estrada dos Marrazes), de modo a que não exceda 15,00 

m (incluindo platibanda); 

2.º as áreas no vão da cobertura previstas para arrumos não poderão destinar-

se a fins habitacionais nem ser constituídas fracções autónomas; 
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3.º garantir o cumprimento do disposto nos artigos 108.º e seguintes do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente às condutas de evacuação de 

fumos e gases do esquentador e fogão, devendo estas ser independentes entre si; 

4.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei 

n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, nomeadamente no que se refere a: 

4.1. cap.º II - caracterização dos materiais a utilizar e respectivas classes de 

resistência ao fogo (cumprir em obra); 

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

junto aos arruamentos exteriores; 

4.3. n.º 4 dos artigos 32.º e 38º - prever o acesso a partir de todas as caixas de 

escadas à cobertura com inclusão de guarda de protecção sem aumento da volumetria do 

proposto; 

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

relativamente à segurança contra incêndios nos espaços de estacionamento na cave, 

nomeadamente no que se refere a: 

5.1. cap.º III - elementos de construção (cumprir em obra); 

5.2. cap.º V - iluminação eléctrica (cumprir em obra); 

5.3. cap.ºs VII e VIII - controlo da poluição de ar e fumo nos pisos, devendo 

indicar a localização das entradas e saídas de ar; 

5.4. artigo 20.º - sinalização de segurança; 

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

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

propriedades confinantes; 

7.º nas zonas desniveladas junto à via pública, entre estas e as áreas de 

estacionamento exterior, deverá prever guardas de protecção para peões; 

8.º prever recipientes para recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

dimensionados e localizados de acordo com indicações a fornecer pela Divisão de Ambiente 

e Serviços Urbanos desta Câmara; 

9.º prever a cedência ao domínio público dos espaços junto aos arruamentos dos 

lados Poente e Nascente entre estes e o edifício, destinados a alargamento de via, passeio, 

estacionamento e recolha de resíduos sólidos urbanos; 

10.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

10.1. executar as infra-estruturas dos espaços acima indicados, de acordo com o 

indicado nos elementos gráficos, devendo ainda prever iluminação pública. Os trabalhos 

deverão ser acompanhados pelos serviços de fiscalização de obras municipais; 

10.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, face ao 

acima indicado, relativamente às áreas a ceder; 

11.º aquando da constituição da propriedade horizontal, os lugares de 

estacionamento encravados deverão ficar afectos à mesma fracção; 

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

12.1. as rectificações acima indicadas; 
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12.2. termo de responsabilidade do autor do projecto de instalações telefónicas e 

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

Setembro; 

12.3. documento comprovativo da inscrição em Associação Pública de Natureza 

Profissional dos autores dos projectos de elevadores, acústico e comportamento térmico; 

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

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

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

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

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

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

12.5. projecto de estabilidade rectificado de forma a prever o vazio do T3 Duplex 

na laje do piso 2 do corpo B e a estrutura dos corpos C, D e E; 

12.6. projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica aprovado pela 

Certiel; 

12.7. projecto das redes prediais de águas e esgotos para o corpo E; 

12.8. projecto de elevadores (incluindo memória descritiva); 

13.º previamente à emissão da licença de obras, cumprir com o indicado no parecer 

emitido pela EDP, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folhas 110 e 1096); 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €5.000,00, 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.”. 

Mais deliberou remeter à requerente fotocópia do parecer emitido pelo Ministério 

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

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1125/05 – José Gaspar Oliveira 
DLB N.º 0977/06 |De JOSÉ GASPAR DE OLIVEIRA, residente na Rua da Paz, n.º 2, na 

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

construção de uma moradia unifamiliar na Rua da Paz, na localidade e freguesia acima 

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

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/18, constante do respectivo 

processo (folhas 149 e 150), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

referida, condicionado ao seguinte: 

 

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

deverá ser remetida ao requerente (folha 147); 

CMLeiria/Acta n.º 17, de 2006.07.27 
 
 



                                                                                                                                                                         1015 (12)                                     

2.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público para alargamento da via e 

execução de passeio, devendo para o efeito medir-se 5.00 m ao eixo do arruamento; 

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

3.1. projectos de especialidades; 

3.2. elementos gráficos rectificados relativamente ao espaço a ceder ao domínio 

publico; 

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 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; 

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) e 

da restante área para alargamento da via, devendo para o efeito garantir-se a utilização de 

materiais idênticos aos existentes no local, assim como assegurar uma eficiente drenagem 

de águas pluviais junto à berma; 

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

danificadas durante a obra; 

6.3. ceder ao domínio público o espaço destinado a alargamento da via e passeio e 

apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação a mesmo. 

Mais deliberou informar que, para efeitos de posterior licenciamento de muros de 

vedação, o requerente deverá apresentar novo processo devidamente instruído ao abrigo 

do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, com indicação da totalidade dos alçados dos mesmos e do 

perfil original do terreno, não devendo a altura dos muros confinantes com o arruamento 

exceder 1.50 m nem os laterais exceder 2.00 m de altura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 366/06 - CTT - Correios de Portugal, S. A. 
DLB N.º 0978/06 | De CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A., com endereço postal em 

OMC – Obras e Manutenção Centro - Av. Fernão de Magalhães, n.º 223 – 4.º - Coimbra, 

referente ao pedido de parecer prévio para remodelação da estação de correios situada na 

Rua do Comércio, n.º 12, freguesia de Caranguejeira. 

 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/17, constante do respectivo 

processo (folha 32), 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 

emitir parecer favorável à pretensão, alertando, no entanto, para o cumprimento do disposto 

no Decreto-Lei n.º 410/98, de 23 de Dezembro (Regulamento de Segurança Contra 
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Incêndios em Edifícios de Tipo Administrativo) e no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio 

(adaptação do edifício a pessoas com mobilidade condicionada). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 459/06 - Fernando Augusto Rodrigues Seco 
DLB N.º 0979/06 | De FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES SECO E OUTROS, 
representado pelo procurador Rui José Nabais de Carvalho, com endereço postal na Av. 

Heróis de Angola, n.º 17, 3.º andar, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para ampliação do estabelecimento comercial (ligação do rés do chão ao primeiro andar – 

fracções “B, D”) do edifício situado na Av. Heróis de Angola, n.º 35, freguesia de Leiria, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Área Consolidada. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/20, constante do respectivo 

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

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01, disponível no Gabinete de Apoio ao Cidadão 

desta Câmara) rectificado, uma vez que no pedido inicial o Sr. Rui José Nabais de Carvalho 

vem requerer somente na qualidade de procurador do Sr. Fernando Augusto Rodrigues 

Seco, devendo representar a totalidade dos proprietários e indicar as duas fracções (“B, D”); 

3.º previamente à autorização de utilização, requerer a vistoria ao abrigo do 

disposto no Decreto-Lei n.º 368/99, de 18 de Setembro. 

Mais deliberou informar o requerente que, caso pretenda publicidade exterior, 

deverá requerer o respectivo licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis  
1.2.1. Processo de licenciamento de combustíveis n. º 33/04 – Cerâmica do Centro, 
Lda. 
DLB N.º 0980/06 | De CERÂMICA DO CENTRO, LDA, com endereço postal em Meirinhas, 

apartado 8, concelho de Pombal, referente ao pedido de aprovação do projecto para 

instalação de um posto de abastecimento de gasóleo e de um reservatório de nafta junto às 

instalações situadas na Estrada Municipal 1198-2, na localidade de Várzeas, freguesia de 

Souto da Carpalhosa. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.07.17 (Sector de Apoio Técnico 

aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 212 e 213), e face 

ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/03, de 10 
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de Outubro, deliberou por unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, antes do alvará de obras a emitir futuramente através do processo 

de obras n.º 169/06, os seguintes elementos: 

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

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

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

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

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro; 

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 a construção da instalação deverá obedecer ao projecto aprovado e às normas 

legais e regulamentares em vigor; 

3.º a instalação deverá ser executada dentro do prazo que vier a ser concedido 

para execução das obras, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 267/02, 

de 26 de Novembro, devendo anexar cópia dos certificados de aprovação / conformidade 

dos equipamentos, emitidos por organismos legalmente aceites; 

5.º apresentar uma cópia integral do projecto (posto de abastecimento de gasóleo e 

armazenagem de nafta) actualizada com todas as correcções efectuadas, para posterior 

autenticação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de licenciamento de combustíveis n. º 25/05 - Petróleos de Portugal – 
Petrogal, S.A. 
DLB N.º 0981/06 |De PETRÓLEOS DE PORTUGAL – PETROGAL, S.A., com sede na Rua 

Tomás da Fonseca, Edifício Galp, 5.º andar – Lisboa, referente ao pedido de aprovação do 

projecto para instalação de um reservatório enterrado para armazenagem de combustíveis 

gasosos junto ao edifício habitacional situado na Travessa do Pinhal, n.º 150, freguesia de 

Ortigosa, propriedade de Josumar – Sociedade Construtora e Imobiliária, Lda. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/14 (Sector de Apoio Técnico 

aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 69 e 70), 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. as apólices dos seguros de responsabilidade civil do empreiteiro, no valor 

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

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, devendo anexar cópia dos certificados de aprovação / conformidade 

dos equipamentos, emitidos por organismos legalmente aceites; 

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

consulta das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou remeter à requerente um exemplar autenticado do projecto 

aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas (folhas 43 

e 45). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
1.3. Análise do processo de licenciamento industrial n.º 33/05 - M. R. Bento - Estofos 
e capotas para automóveis, Lda. 
DLB N.º 0982/06 | De M. R. BENTO - ESTOFOS E CAPOTAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA, 
com sede social na Rua de Leiria, n.º 1462 – Cascaria, na localidade de Pernelhas, 

freguesia de Parceiros, referente ao pedido de legalização de alteração do estabelecimento 

industrial destinado a reparação e execução de estofos situado no local acima indicado. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/14 (Sector de Apoio Técnico 

aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo, e face ao disposto nos 

artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 69/03, de 4 de Abril, no n.º 5 do artigo 5.º do 

Regulamento de Licenciamento da Actividade Industrial, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e na Portaria n.º 473/03, de 11 de Junho, deliberou 
por unanimidade aprovar o projecto e autorizar a alteração da instalação do 

estabelecimento industrial acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º durante a laboração, o requerente deverá  cumprir com as condições 

constantes do anexo I do parecer técnico acima referido, na parte aplicável (folhas 78 a 81), 

e dos pareceres emitidos pelas entidades abaixo indicadas, cujas cópias deverão ser 

remetidas ao industrial, nomeadamente: 

1.1. Autoridade de Saúde de Leiria (folha 75); 

1.2. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 67 

a 69); 

1.3. Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (folhas 

73 e 74); 
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2.º apresentar, no prazo de trinta dias, pedido de vistoria à Câmara Municipal 

de Leiria, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, 

devendo o mesmo ser acompanhado de todos os elementos disponíveis comprovativos do 

cumprimento das condições impostas no ponto anterior; 

3.º de acordo com o estipulado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 69/03, de 10 de 

Abril, deverá existir em arquivo, nas instalações industriais do estabelecimento em causa, 

um processo devidamente organizado e actualizado referente ao licenciamento industrial, 

devendo nele incluir todos os elementos relevantes, nomeadamente referentes a alterações, 

independentemente de estas necessitarem ou não de licenciamento, conforme previsto no 

n.º 2 do artigo 6.º do RELAI, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e 

disponibilizá-lo sempre que solicitado pelas entidades com competência de fiscalização; 

4.º regularizar a situação em sede do processo de obras n.º 1068/90, devendo 

para o efeito requerer a respectiva autorização de utilização e regularizar a respectiva 

titularidade; 

5.º dar conhecimento da decisão tomada pela Câmara, bem como das 

condições impostas, ao requerente, às entidades consultadas e à Direcção Regional do 

Centro do Ministério da Economia, devendo a esta última anexar-se uma cópia do projecto 

de licenciamento industrial aprovado, conforme disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 12.º do 

Decreto-Regulamentar acima referido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise do processo de vistoria n.º 15/05 - Aida Maria das Neves Pereira 

DLB N.º 0983/06 | De AIDA MARIA DAS NEVES PEREIRA, acompanhada da exposição 

apresentada em fase de audiência prévia pelo Dr. Afonso Sousa, na qualidade de advogado 

com procuração de Maria Francisca Marques de Brito Ferreira, com escritório na Av. 

Combatentes da Grande Guerra, s/n, 1.º, freguesia de Leiria, referente às obras de 

conservação do edifício situado na Rua de Santo António, n.º 25 B, r/c, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que da exposição 

apresentada não constam elementos que permitam obstar aos motivos que estiveram na 

origem da intenção de notificação para proceder à realização das obras de conservação do 

prédio acima referido e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/07/14, constante do respectivo processo (folha 26), 

deliberou por unanimidade notificar a proprietária do imóvel, nos termos previstos no 

Regulamento de Arrendamento Urbano, nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 

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

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 5A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de quarenta e cinco dias proceder à realização 

das obras de conservação necessárias à correcção das deficiências constantes do auto de 

vistoria n.º 15/06, cujo teor já é do seu conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

1.5. Análise do processo de certidão n.º 429/06 - Ministério da Economia - Direcção 
Regional do Centro 
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DLB N.º 0984/06 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO, com sede na Rua Câmara Pestana, n.º 74 - 

Coimbra, referente ao pedido de parecer para instalação de duas centrais de fabricação de 

misturas betuminosas, com actividade temporária, durante a execução da obra, no estaleiro 

das obras da A17 situado na Rua da Guarda, na localidade de Barradas, freguesia de Amor, 

pertencente à Novopca – Construtores Associados, S.A.. 

A pretensão localiza-se em espaço florestal, na zona de desobstrução da Base 

Aérea n.º 5 e na zona de protecção do traçado da A17. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/20, constante do respectivo 

processo (folha 67), deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º considerar a instalação de interesse municipal, nos termos do previsto na alínea 

c4) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º emitir parecer favorável à instalação pretendida, nos termos do disposto no n.º 

10 do artigo 5.º do Decreto-Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, desde que fiquem 

garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infra-estruturas e 

salvaguardadas as questões relativas à servidão da Força Aérea Portuguesa, uma vez que 

a pretensão se localiza na zona de desobstrução da Base Aérea n.º 5. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.6.1. Processo de loteamento n.º 6/97 – EDIFOZ – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
DLB N.º 0985/06 |De EDIFOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, acompanhado 

de um requerimento de Sandra Isabel Gaspar da Costa, residente na Rua Felizardo 

Prezado Santos, n.º 34 – Leiria, a solicitar alteração ao loteamento situado na Quinta do 

Seixal, freguesia e concelho de Leiria, relativamente à altura dos muros de vedação dos 

lotes 62 e 63 que confinam com o arruamento, para a altura máxima de 1,80 m. 

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

Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/07/03, constante do respectivo 

processo (folha 1044), deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.2. Processo de loteamento n.º 17/98 - Domingos Silva Menino Carvalho 

DLB N.º 0986/06 | De DOMINGOS DA SILVA MENINO CARVALHO, acompanhado de um 

requerimento da “Construtora Tempos de Roma Lda.”, com sede na Rua da Agroeira, n.º 

85, Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar alterações ao loteamento 

situado no lugar de Cerveira, freguesia de Marrazes, consistindo as mesmas em ajustar os 

afastamentos dos polígonos de implantação aos limites dos lotes 5 e 6, sem alteração dos 

parâmetros urbanísticos. 

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

Divisão de Loteamentos em 2006/07/18, constante do respectivo processo (folha 372), 

deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.6.3. Processo de loteamento n.º 9/04 – Ramal do Zêzere – Construções, Lda. 
DLB N.º 0987/06 | De RAMAL DO ZÊZERE – CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Rua 

Brigadeiro Lino Valente, n.º 104 loja Esq., Bairro Novo, freguesia de Ferreira do Zêzere, 

concelho de Tomar, acompanhado de um requerimento a solicitar uma operação de 

loteamento para constituição de 12 lotes destinados a habitação unifamiliar num terreno 

situado no lugar de Curvachia, da freguesia de Arrabal, inserido em espaço urbano, em área 

habitacional ou residencial, encontrando-se uma parte em REN – Reserva Ecológica 

Nacional, de acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal. 

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

Divisão de Loteamentos em 2006/06/29,constante do respectivo processo (folhas 89 e 89 

verso), deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento condicionado ao 

seguinte: 

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

acordo com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades e legislação em 

vigor, incluindo igualmente o estudo paisagístico da área designada como “cedência para o 

domínio público”; 

2.º ceder para o domínio público a área de 3422,21 m2, para arruamentos, passeios, 

estacionamentos, zonas verdes/equipamentos.  

Mais deliberou considerar que o aditamento apresentado à memória descritiva, 

relativamente à alínea c) da informação do Departamento de Obras Municipais constante do 

processo (folhas 79 a 84), esclarece a proposta do arruamento sem comprometer o acesso 

à propriedade confinante. 
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–191/1996 - Alargamento e pavimentação do C.M. 1217 que liga a 
E.M. 532 (em Colmeias) à E.N. 350 (no lugar de Feijão). Estudo de revisão de preços 
para aprovação definitiva. 
DLB N.º 0988/06 | Pela firma CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. e confirmado pelo D.O.M. 

foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços Definitiva, respeitante aos 

Autos de medição N.ºs, 1; 2; 3; 4; 5T+, da obra supra, no valor de €9.153,40+ IVA., 

Em 1997-07-16 a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de €98.088,61 + IVA 

conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 1997-11-05 foram aprovados a realização dos trabalhos a mais, não 

previstos, no valor de €36.045,63 + IVA. 

Em 2003-01-20 foi aprovado o estudo de revisão de preços (provisório) no valor 

de €9.637,30 + IVA e respeitante aos autos de medição n.º s 1T+, 2; 3; 4. 

 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo (D.O.M.) 

Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o estudo de 

revisão de preços definitiva apresentada no valor de €9.153,40+ IVA, pelo que deverá ser, 
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processada a favor da Câmara Municipal, a reposição do diferencial entre o estudo de 

revisão de preços agora apresentado e o anterior, no valor de (€9.637,30 - €9.153,40) = 

€483,90 + IVA 

 

2.2. Processo n.º T–84/2005 - Empreitada de remodelação do edifício n.º 4 do 
Município de Leiria em S. Romão. Pousos – Leiria. Informação para adjudicação 
definitiva. 
DLB N.º 0989/06 | Em resultado da audiência prévia dos interessados efectuada nos termos 

dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 

respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 

Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico do Departamento de Obras Municipais 

sobre a adjudicação definitiva da referida obra à firma JCE – SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA., pelo valor de €337.455,37 + IVA. 

A Câmara, face à informação prestada pela 2.ª Repartição Administrativa de Apoio 

ao Departamento Técnico do Departamento de Obras Municipais, deliberou por 
unanimidade e em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n. º 

59/99, de 2 de Março, adjudicar definitivamente a obra à firma JCE – SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA., pelo valor de €337.455,37 + IVA. 

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

 
3.1. Pagamentos 
DLB N.º 0990/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 13 a 26  de Julho de 2006 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 4291, 4798, 4803, 4806, 5325 a 5328, 5330 a 5336, 5403, 5404, 

5425, 5480, 5481, 5488, 5489, 5661 a 5667, 5674, 5681, 5689, 5691, 5710, 5711, 5777 a 

5779, 5782, 5784 a 5786, 5791, 5792, 5795 a 5798, 5800, 5802, 5804 a 5807, 5810 a 5823, 

5827, 5850, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs : 435, 442, 449, 450, 473, 475, 

476, 520 a 527, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 3968, 3989, 3995, 3997,4021, 

4628, 4631 a 4633, 4636, 4672, 4673, 4688, 4706, 5052, 5086, 5102, 5104, 5105, 5142, 

5241, 5248, 5284 a 5286, 5311, 5388, 5389, 5391, 5406, 5413 a 5418, 5423, 5426 a 5429, 

5460, 5462, 5464 a 5467, 5469, 5470, 5472, 5475 a 5479, 5482, 5483, 5490, 5491, 5502, 

5507, 5613, 5618, 5620 a 5623, 5625 a 5627, 5629, 5680, 5686, 5687, 5691, 5699, 5703, 

5705, 5720, 5721, 5727, 5732 a 5734, 5751 a 5753, 5757 a 5765, 5768 a 5771, 5776, 5783, 

5787, 5794, 5828 a 5830, 5835, 5860, 5861 no valor total de €1.929.236,37. 

 
3.2. Pagamento de facturas à Firma “Juris-Legis”, Informação Jurídica. Serviços de 
Valor Acrescentado, Lda. 
DLB N.º 0991/06 | Presente a factura n.º 1353, de 2004/12/02, na importância de €365,33 

relativa à actualização anual da Colectânea JURIS-LEGIS de Novembro de 2003 a Outubro 

de 2004. 
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Uma vez que o original da factura em referência deu entrada no Sector de 

Contabilidade em 2004/12/15, tendo de seguida sido reencaminhada para a Divisão Jurídica 

para respectiva confirmação e que a mesma só em 2006/06/06 foi recepcionada no Sector 

de Contabilidade, depois de confirmada pela Divisão Jurídica; 

Considerando ainda que a factura se encontra por regularizar, solicita-se 

autorização para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, 

bem como ao seu pagamento, dado a mesma nunca ter figurado nos mapas da dívida dos 

anos transactos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade 

autorizar o lançamento no ano económico de 2006 e o pagamento da factura n.º 1353, 

emitida pela Firma “Juris-Legis - Informação Jurídica-Serviços de Valor Acrescentado, Lda.”, 

no valor de €365,33 (trezentos sessenta e cinco euros e trinta e três cêntimos), com o IVA já 

incluído. 

 

3.3. Pagamento de facturas à Firma “Florindo & Costa, Lda.” 
DLB N.º 0992/06 | Presentes as segundas vias das facturas n. os 2482, de 2003/10/28, e 

2508, de 2004/01/22, relativas a nove encadernações das actas das reuniões de Câmara do 

ano de 2002 e a 24 encadernações de Diários da República, 2.ª Série, do ano de 1999, 

respectivamente, no valor de €299,88 e de €656,88. 

Considerando que o original da factura n.º 2482, de 2003/10/28, nunca deu entrada 

no Sector de Contabilidade, provavelmente por extravio, desconhecendo-se se por causas 

internas ou externas, e que o original da factura n.º 2508, de 2004/01/22, embora tivesse 

sido registada no Sector de Contabilidade com o n.º 2954, em 2004/02/11, e remetida para 

a Secção de Expediente Geral para a devida confirmação não foi por esta reencaminhada 

para o Sector de Contabilidade a fim de se proceder à sua contabilização; 

Considerando que, por lapso e embora existisse autorização superior para o efeito, 

não se efectuaram as respectivas requisições destes serviços através do Sector de 

Aprovisionamento; 

Considerando que os serviços acima descritos foram efectuados, estando as 

encadernações já em poder do Sector de Arquivo Administrativo; 

Considerando ainda que as facturas se encontram por regularizar, solicita-se 

autorização para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, 

bem como ao seu pagamento, dado as mesmas nunca terem figurado nos mapas da dívida 

dos anos transactos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade 

autorizar o lançamento no ano económico de 2006 e o pagamento das segundas vias das 

facturas n. º(s) 2482 e 2508 emitidas pela firma Florindo & Costa, Lda., no valor de €299,88 
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(duzentos noventa e nove euros e oitenta e oito cêntimos) e €656,88 (seiscentos cinquenta 

e seis euros e oitenta e oito cêntimos) com IVA incluído, respectivamente. 

 

3.4. Pagamento de facturas à Firma “Gráfica da Batalha, Lda.” 
DLB N.º 0993/06 | Presente a factura n. º 2710, de 2005/12/29, na importância de €484,00 

(quatrocentos oitenta e quatro euros) relativa à execução de 500 separadores e 100 

cartazes alusivos ao ANO MUNDIAL DA FÍSICA/2005 

Atendendo ao facto de que a execução destes serviços foi efectuada sem que 

previamente tivessem sido cumpridos todos os requisitos inerentes à realização integral do 

processo de despesa e considerando que a referida factura se encontra por regularizar, 

solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento 

contabilístico, bem como ao seu pagamento, dado a mesma não ter figurado no mapa da 

dívida do ano transacto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade 

autorizar o lançamento no ano económico de 2006 e o pagamento da factura n.º 2710 

emitida pela Firma “Gráfica da Batalha, Lda. no valor de €484,00 (quatrocentos oitenta e 

quatro euros) com IVA incluído. 

 

3.5. IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 0994/06 | Presente a IX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 9.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 8.ª Alteração ao Plano de Actividades e 7.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

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

Contabilidade das Autarquias Locais. 
Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho da 

Senhora Presidente de 24 de Julho que autoriza a IX Modificação às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços no montante de €493.360,00 e 

diminuições/anulações no montante de €377.600,00 e a IX Alteração ao Orçamento para o 

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

€825.760,00 cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 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. Projecto Leiria – Região Digital. Transferência de verba. 
DLB N.º 0995/06 | Considerando que o Município de Leiria celebrou um protocolo com a 

AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura, com o objectivo de promover o 

projecto designado por Leiria – Região Digital (LRD); 

Considerando a transmissão da posição contratual verificada entre a AMAE - 

Associação de Municípios da Alta Estremadura, na qualidade de promotora do projecto, e a 

AMLEI – Área Metropolitana de Leiria, desde Maio de 2005; 
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Considerando, ainda, que no âmbito do referido protocolo o Município de Leiria 

assumiu a sua quota-parte da responsabilidade financeira do projecto, e que tal despesa se 

encontra dotada no orçamento de 2006; 

Propõe-se, com vista à concretização de parte do referido projecto, e atendendo ao 

solicitado pela AMLEI – Área Metropolitana de Leiria, através de ofício, a transferência para 

a referida entidade, de uma verba no valor de € 26.479,50. 

A Câmara, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade transferir a 

verba de € 26.479,50 (vinte seis mil, quatrocentos setenta nove euros, cinquenta cêntimos) 

para a AMLEI – Área Metropolitana de Leiria, sendo a importância de €14.896,68 a transferir 

pela rubrica inscrita no plano / 2005-A-4 e €11.582,82 a transferir pela rubrica inscrita no 

plano / 2005-I-368, com vista à execução de parte do projecto Leiria-Região Digital, atento o 

disposto na d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

3.7. Declaração de nulidade do auto de arrematação do Lote 32 integrante do 
loteamento sito na Zona Industrial da Cova das Faias (ZICOFA). Rectificação da 
deliberação n.º 216/06, de 23 de Fevereiro 
DLB N.º 0996/06 | O n.º 2 da cláusula 6 do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal 

de Leiria e a Junta de Freguesia de Marrazes, relativo à Zona Industrial da Cova das Faias, 

em 2 de Dezembro de 1998, determina que: “a J.F.M. receberá, como contrapartida da 

cedência dos terrenos, 2.000$00 por cada m² de terreno vendido (...)”.  

Para dar cumprimento ao estabelecido, na sequência da arrematação do lote n.º 32 

da Zona Industrial da Cova das Faias, a guia de recebimento emitida foi classificada como 

operação extra-orçamental. Deste modo, o montante arrecadado a 19 de Maio de 2005 foi 

transferido para a Freguesia de Marrazes a 30 de Maio de 2005. 

Face ao exposto, entende-se que deve ser a Freguesia de Marrazes a restituir os 

€25.066,25 ao Senhor Fernando António Duro Franco. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade rectificar a alínea b) da 

deliberação n.º 216/06. Assim, onde se lê: “restituir, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 

289.º do Código Civil, a importância paga por Fernando António Duro Franco no acto de 

arrematação, no valor de €25.066,25, mediante a apresentação, por parte do mesmo, do 

documento comprovativo do referido pagamento. No caso em apreço, uma vez que a causa 

da nulidade é manifestamente extrínseca à vontade da Câmara Municipal de Leiria, não há 

lugar à obrigação de indemnizar o arrematante.”, deve ler-se: a Freguesia de Marrazes 

deve restituir, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 289.º do Código Civil, a importância 

paga por Fernando António Duro Franco no acto de arrematação, no valor de €25.066,25, 

mediante a apresentação, por parte do mesmo, do documento comprovativo do referido 

pagamento. No caso em apreço, uma vez que a causa da nulidade é manifestamente 

extrínseca à vontade da Câmara Municipal de Leiria, não há lugar à obrigação de 

indemnizar o arrematante. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
3.8. Direito de superfície a favor do IPL- Instituto Politécnico de Leiria 
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DLB N.º 0997/06 | A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, e considerando que o IPL – Instituto Politécnico de Leiria é uma instituição de 

ensino superior destinada à criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência, da 

tecnologia e das artes e prossegue no Município de Leiria fins de interesse público, 

deliberou por unanimidade o seguinte: 

1º Constituir a favor desta entidade o direito de superfície sobre uma parcela de 

terreno destinada a equipamento urbano e designada por Lote E, sita no Aldeamento de 

Santa Clara, Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, com a área de 

3025 m2, a confrontar do norte e sul com arruamento, nascente e poente com espaço verde, 

descrita na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2770/Parceiros e inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2548, com o valor tributável de €216.340,00. 

 a) A parcela de terreno sobre a qual se constitui o direito de superfície destina-se à 

construção de uma residência para estudantes. 

 b) O prazo de duração do direito de superfície é de sessenta anos, podendo ser 

prorrogado por períodos sucessivos de vinte anos, desde que o proprietário notifique o 

superficiário com a antecedência mínima de um ano. 

 c) No prazo máximo de cinco anos, a contar da data da outorga da escritura de 

cedência do direito de superfície, deverão ficar concluídas todas as obras.  

 d) Se, findo o prazo previsto na alínea anterior, as construções não estiverem 

concluídas, ou se o tiverem sido em desacordo com os projectos aprovados pelo Município 

de Leiria, o direito de superfície reverte para o Município de Leiria. 

 e) Se às construções for dado fim diferente daquele em função do qual o direito de 

superfície foi cedido ou cuja alteração não tenha sido objecto de acordo com a Câmara 

Municipal de Leiria, o mesmo reverte para o Município de Leiria. 

 f) Se as construções efectuadas na parcela de terreno sobre o qual é constituído o 

direito de superfície forem destruídas e se o superficiário não as reconstruir no prazo de 

cinco anos, o direito de superfície reverte para o Município de Leiria, salvo se outro prazo for 

fixado pelo proprietário, em face das circunstâncias concretas. 

 g) Se o superficiário se extinguir durante o prazo de validade do direito de 

superfície, ou alterar os seus estatutos pondo em causa os fins da sua constituição, as 

edificações existentes revertem para Município de Leiria. 

 h) Nas situações previstas nas alíneas d), e), f) e g) a propriedade dos edifícios e as 

benfeitorias entretanto realizadas passam para o proprietário do solo, sem que o 

superficiário tenha direito a qualquer indemnização. 

 i) O superficiário obriga-se a cuidar dos edifícios, suas dependências e 

equipamentos de utilização neles instalados como o faria um proprietário prudente, 

mantendo-os em perfeito estado de conservação e de utilização. 

 j) Não é permitida a transmissão do direito de superfície a terceiros sem autorização 

expressa da Câmara Municipal de Leiria. 

 l) A cedência do direito de superfície é efectuada a título gratuito. 
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m) Ao direito de superfície é atribuído o valor de €173.072,00 (cento e setenta e três 

mil e setenta e dois euros). 

n) A extinção do direito de superfície pelo decurso do prazo fixado poderá dar lugar 

à indemnização do superficiário, caso haja enriquecimento sem causa do proprietário.  

2.º Conferir os poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar a 

competente escritura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.9. Direito de superfície a favor da ASSP - Associação de Solidariedade Social dos 
Professores 
DLB N.º 0998/06 | A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, e considerando que a ASSP – Associação de Solidariedade Social dos Professores 

é uma associação com personalidade jurídica e prossegue no Município de Leiria fins de 

interesse público, designadamente de natureza social, deliberou por unanimidade o 

seguinte: 

 1º Constituir a favor desta entidade o direito de superfície sobre uma parcela de 

terreno destinada a equipamento urbano e designada por Lote B, sita no Aldeamento de 

Santa Clara, Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, com a área de 

5.176 m2, a confrontar do norte e poente com arruamento, sul com Joana Curado Pinto de 

Almeida e nascente com Lote A, descrita na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria 

sob o n.º 2767/Parceiros e inscrita na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2545, com o 

valor tributável de €362.260,00. 

 a) A parcela de terreno sobre a qual se constitui o direito de superfície destina-se à 

construção da “Casa do Professor”. 

 b) O prazo de duração do direito de superfície é de sessenta anos, sendo 

prorrogado automaticamente por períodos sucessivos de vinte anos, salvo se a superficiária 

for notificada, em contrário, pelo proprietário, com a antecedência mínima de um ano. 

 c) A superficiária dispõe do prazo de 5 anos, a contar da data de emissão da 

licença/autorização, para concluir o empreendimento. O prazo ora concedido não poderá 

exceder os 10 anos, a contar da data da celebração da escritura pública até à emissão da 

licença de utilização.  

 d) Se, findo o prazo previsto na alínea anterior, as construções não estiverem 

concluídas, ou se o tiverem sido em desacordo com os projectos aprovados pelo Município 

de Leiria, o direito de superfície reverte para o Município de Leiria. 

 e) Se às construções for dado fim diferente daquele em função do qual o direito de 

superfície foi cedido ou cuja alteração não tenha sido objecto de acordo com a Câmara 

Municipal de Leiria, o mesmo reverte para o Município de Leiria. 

 f) Se as construções efectuadas na parcela de terreno sobre o qual é constituído o 

direito de superfície forem destruídas e se a superficiária não as reconstruir no prazo que 

lhe for fixado para o efeito, o direito de superfície reverte para o Município de Leiria. 
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 g) Se a superficiária se extinguir durante o prazo de validade do direito de 

superfície, ou alterar os seus estatutos pondo em causa os fins da sua constituição, as 

edificações existentes revertem para o Município de Leiria. 

 h) Nas situações previstas nas alíneas d), e), f) e g) a propriedade dos edifícios e as 

benfeitorias entretanto realizadas passam para o proprietário do solo, sem que a 

superficiária tenha direito a qualquer indemnização. 

 i) A superficiária obriga-se a cuidar dos edifícios, suas dependências e 

equipamentos de utilização neles instalados como o faria um proprietário prudente, 

mantendo-os em perfeito estado de conservação e de utilização. 

 j) Não é permitida a transmissão do direito de superfície a terceiros sem autorização 

expressa da Câmara Municipal de Leiria. 

 l) A cedência do direito de superfície é efectuada a título gratuito. 

 m) Ao direito de superfície é atribuído o valor de € 289.808,00 (duzentos e oitenta e 

nove mil oitocentos e oito euros).  

 2º Conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar a competente 

escritura. 

A presente deliberação revoga a deliberação tomada sobre o mesmo assunto, na 

reunião de 29/08/2005. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.10. Resumo de tesouraria 
DLB N.º 0999/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 26 de Julho de 2006, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €5.349.870,37 sendo de Operações 

Orçamentais €4.637.564,74 e de Operações de Tesouraria €712.305,63. 

       A Câmara tomou conhecimento. 

 

Ponto quatro 
 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  

 
Exercício do direito de preferência 
DLB N.º 1000/06 | Foi presente o requerimento de LEIRIGEC – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA 

E GESTÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS, SA solicitando, na qualidade de proprietária das 

fracções A, B, C, D, E, F e G  do imóvel inscrito na matriz predial urbana sob o n. º 4395, 

sito no Largo das Forças Armadas, n. º 21, na freguesia e concelho de Leiria, que Município 

de Leiria informe se pretende exercer o direito de preferência sobre as fracções do referido 

prédio supra referenciado que pretende vender. 

A Câmara deliberou por unanimidade não pretender exercer o direito de 

preferência. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
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 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

 
5.1. Ratificação de despacho. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. n.º 
17476/06) 
DLB N.º 1001/06 | Presente o requerimento de CARLOS MANUEL GONÇALVES 

CARDOSO, representante legal da Firma Prónoite, Lda. a solicitar o prolongamento do 

horário de funcionamento nas noites de 14 e 15 de Julho do corrente ano, até às 6h:00m, 

para o estabelecimento “Fish Night Club”, sito na Rua Machado dos Santos n.ºs 5 e 7 em 

Leiria, devido ao seu encerramento para férias de Verão, do qual consta o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara de 2006/07/14 a deferir o pedido. 

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

2006/07/14 da Senhora Presidente a deferir o pedido, a título excepcional, de alargamento 

de horário de funcionamento, nas noites de 14 e 15 de Julho do corrente ano, até às 

6h:00m, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento em vigor neste Município. 

 

5.2. Exercício da actividade de vendedor ambulante com carácter de permanência 
DLB N.º 1002/06 | Retirado 

 
Ponto seis 

 Divisão  da  Acção Educat iva  

 
Programa de generalização do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento 
Curricular no 1.º CEB - Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Leiria e os Agrupamentos de Escolas do concelho de Leiria, no âmbito do 
Despacho n.º 12591 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 115, de 16 de 
Junho de 2006. 
DLB N.º1003/06 | Presente a minuta de acordo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Leiria e os Agrupamentos de Escolas do concelho de Leiria, no âmbito do Despacho n.º 

12591 (2.ª série), de 16 de Junho de 2006, cujo teor de transcreve: 

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

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

Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º 

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

público, aprovado por Despacho n.º 12591 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 

115, de 16 de Junho de 2006. 

Considerando que, tradicionalmente, através de acções inscritas na “Agenda de Informação 

Pedagógica”, o Município de Leiria tem contribuído para a complementaridade dos projectos 

educativos das comunidades do concelho. 

Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e os seus 

órgãos de competências para apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de 
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acção educativa, na educação pré-escolar e no ensino básico, em conformidade com o 

disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, conjugada com a alínea e) do n.º 3 do artigo 

19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Considerando que compete à câmara municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

actividades complementares no âmbito de projectos educativos, conforme preceitua a alínea 

l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, com 

poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em 

sua reunião de _____ de __________ de 2006, como primeiro outorgante, e o 

Agrupamento de Escolas _________________, com sede em ________________, 

freguesia de ____________, contribuinte fiscal n.º _________, representado pelo seu 

Presidente, _______________, como segundo outorgante, é celebrado, ao abrigo do 

disposto no artigo 67.º e na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o presente 

acordo de colaboração, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 
Cláusula Primeira 

Para efeitos do presente acordo de colaboração, o Município de Leiria constitui-se como 

entidade promotora das actividades de enriquecimento curricular, doravante designadas por 

AEC, nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas 

___________________________. 

Cláusula Segunda 
As AEC a desenvolver, durante o ano lectivo, bem como o horário semanal, o local de 

funcionamento e o número de alunos em cada actividade, constam dos anexos 1, 2, 3, os 

quais passam a fazer parte integrante do presente protocolo. 

Cláusula Terceira 
O Município de Leiria compromete-se a: 

a) disponibilizar os espaços educativos que constituem seu património para o 

desenvolvimento das actividades de enriquecimento curricular; 

b) desenvolver esforços no sentido de proporcionar algumas actividades noutros 

espaços municipais, para além das escolas; 

c) definir e planificar as AEC em parceria com o Agrupamento de Escolas 

______________; 

d) disponibilizar os professores para garantir a realização das AEC; 

e) proceder, enquanto entidade promotora, ao acompanhamento periódico do 

desenvolvimento das actividades; 

f) assegurar os transportes dos alunos, quando necessário. 

Cláusula Quarta 
1. O Agrupamento de Escolas de ____________, através da sua Direcção Executiva, 

compromete-se a colaborar com a entidade promotora na criação de condições para o bom 

funcionamento do programa. 
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2. Compromete-se ainda a: 

a) definir e planificar as AEC conjuntamente com o Município de Leiria, de acordo com 

os objectivos definidos no Projecto Educativo, e enquadrá-las no respectivo Plano 

de Actividades; 

b) flexibilizar o horário da actividade curricular de forma a adaptá-lo às condições de 

realização do conjunto das AEC, desde que tal se mostre necessário; 

c) supervisionar as AEC, nomeadamente no que diz respeito à sua programação, 

acompanhamento e avaliação, incluindo a realização de reuniões com os 

respectivos dinamizadores; 

d) disponibilizar recursos humanos e espaços existentes no conjunto das escolas que 

o integram; 

e) assegurar o acompanhamento dos intervalos/recreios previstos na planificação das 

actividades; 

f) disponibilizar toda a informação necessária aos encarregados de educação, relativa 

às AEC; 

g) aceitar eventuais parcerias a estabelecer entre o Município de Leiria e as 

Associações de Pais, Juntas de Freguesia, ou IPSS’s – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social destinadas ao desenvolvimento de actividades integradas 

numa componente de apoio à família. 

Cláusula Quinta 
O presente acordo de colaboração é válido para o ano lectivo 2006-2007, podendo ser 

revisto por mútuo acordo das partes e será automaticamente renovado, por igual período 

(cada ano lectivo), se nenhuma das partes o denunciar com, pelo menos, sessenta dias de 

antecedência. 

Cláusula Sexta 
O presente acordo de colaboração está isento do imposto de selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º 

do Código do Imposto de Selo. 

*** 

Este acordo é feito em duplicado, ambos com valor de original, composto por ____ páginas 

e pelos anexos 1, 2, 3, que se contêm em ________ páginas, e devidamente assinado por 

ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas 

cláusulas.» 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do 

acordo de colaboração nos termos acima transcritos e conferir poderes à Senhora 

Presidente para proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 
 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude

 
7.1. Contrato Programa com a Juventude Vidigalense. Equipas de elite 
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DLB N.º 1004/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é 

presente a minuta de Contrato-Programa em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

«CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE (EQUIPAS DE ELITE) 

Considerando que: 

a) o Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da 

prática generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e 

interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem 

constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível nacional 

e internacional, um referencial para a população em geral e a juventude em particular, 

contribuindo por esta via para que o desporto seja progressivamente entendido como 

elemento de formação integral dos cidadãos.  
b) o Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e 

equipas no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada vez 

mais frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em provas 

internacionais ao serviço de selecções nacionais; 

c) a este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de 

praticantes, do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-

estruturas desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam no 

Concelho bem como a participação em outras fora deste) que o Concelho revela, mostrando 

estar num nível de desenvolvimento desportivo que justifica o investimento na qualidade da 

sua elite de praticantes. 

d) o investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante 

veículo promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do poder e 

dinâmica do Concelho de Leiria. 

Estas razões ditaram a aprovação pelo Município de Leiria no âmbito do P.A.A.D. 

de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse apoio ser 

um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, face á 

evolução verificada e ao seu carácter operacional abrangente, às necessidades específicas 

de uma elite de atletas que entretanto surgiram em alguns Clubes do Concelho.   

Entre estes Clubes está a Juventude Vidigalense, através das excelentes 

prestações desportivas das suas Equipas Masculina e Feminina, na modalidade 

Atletismo/Campeonatos Nacionais de Equipas. 

Neste sentido, entende o Município de Leiria que deve ser estabelecido um 

protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (EQUIPAS DE ELITE)”, com o 

clube Juventude Vidigalense com o objectivo de permitir que este assegure um conjunto de 

condições que possibilitem, especificamente, às Equipas Masculina e Feminina, manter e 

melhorar as suas prestações desportivas na modalidade de Atletismo/Campeonatos 

Nacionais de Equipas, permitindo que estas permaneçam entre a ELITE do Atletismo 

Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006 Leiria, N.I.P.C. 505 

181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 
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Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente 

na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, na 

qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Juventude Vidigalense, adiante designada por JUVENTUDE VIDIGALENSE, com sede na 

Travessa das Flores, n.º 30, Vidigal - Pousos, Apartado 2853, 2401-901 Leiria, N.I.P.C. 503 

116 220, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Agostinho Gameiro, na qualidade 

de Segunda Outorgante, 

ao abrigo do disposto 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 dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, é celebrado o 

presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 
Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder à 

JUVENTUDE VIDIGALENSE, em função do cumprimento de um conjunto de objectivos 

específicos por parte das Equipas Masculina e Feminina. 

Cláusula 2ª 
Obrigações da JUVENTUDE VIDIGALENSE 

A JUVENTUDE VIDIGALENSE compromete-se a assegurar que os seus atletas, 

pertencentes às Equipas Masculina e Feminina: 

1. mantenham o vínculo contratual com a JUVENTUDE VIDIGALENSE até ao final da 

época de 2005/2006; 

2. desenvolvam os seus treinos em instalações/espaços do Concelho de Leiria; 

3. se disponibilizem para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pelo Município de Leiria; 

4. manifestem de forma explícita, sempre que prestarem declarações públicas sobre as 

suas actividades desportivas, o apoio dado pelo Município de Leiria para as suas 

preparações; 

5. identifiquem e usem, sempre que possível, no equipamento ou material de treino o 

Brasão do Município; 

6. cumpram um Plano de Preparação de forma a: 

a) Participação da Equipa Masculina, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista 

Coberta: 

a.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final; 

a.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final; 

b) Participação da Equipa Feminina, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista 

Coberta: 

b.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final; 

b.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final; 

c) Participação da Equipa Masculina, no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª 

Divisão: 

c.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares; 
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c.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares; 

c.3.) Classificação nos 7.º ou 8.º lugares; 

d) Participação da Equipa Feminina, no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão: 

d.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares; 

d.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares; 

d.3.) Classificação nos 7.º ou 8.º lugares. 

Cláusula 3ª 
Contrapartidas do Município de Leiria 

1. O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em 

função do cumprimento das seguintes etapas: 

a) Participação da Equipa Masculina, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista 

Coberta: 

a.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final - €4.000, 00 

(quatro mil euros); 

a.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final - €2.000, 00 (dois 

mil euros); 

b) Participação da Equipa Feminina, no Campeonato Nacional de Clubes de Pista 

Coberta: 

b.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares, na fase final - €4.000, 00 

(quatro mil euros); 

b.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares, na fase final - €2.000, 00 (dois 

mil euros); 

c) Participação da Equipa Masculina, no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª 

Divisão: 

c.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares - €6.000, 00 (seis mil euros); 

c.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares - €4.000, 00 (quatro mil euros); 

c.3.) Classificação nos 7.º ou 8.º lugares - €2.000, 00 (dois mil euros); 

d) Participação da Equipa Feminina, no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão: 

d.1.) Classificação entre os 3 primeiros lugares - €6.000, 00 (seis mil euros);  

d.2.) Classificação entre os 4.º e 6.º lugares - €4.000, 00 (quatro mil euros); 

d.3.) Classificação nos 7.º ou 8.º lugares - €2.000, 00 (dois mil euros). 

Cláusula 4ª 
Fim / Devolução do Apoio 

O Município de Leiria reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já 

concedidos sempre que ocorram as seguintes situações: 

a) doping; 

b) condutas anti-desportivas; 

c) condutas ética, moral e socialmente reprováveis; 

d) não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2ª; 

e) a interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2005/2006. 

Cláusula 5ª 
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Carácter não-cumulativo dos Apoios 
As despesas com a actividade desportiva das Equipas Feminina e Masculina, não são 

passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos 

apoios a atribuir à Juventude Vidigalense como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6ª 
Disponibilidade dos Apoios 

O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após a Juventude 

Vidigalense apresentar a confirmação oficial, através da apresentação dos documentos 

comprovativos, dos objectivos definidos na cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7ª 
Imposto do Selo 

O presente contrato-programa está isento do imposto do selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula 8ª 
Duração 

O presente contrato-programa vigorará de 1 de Outubro de 2005 a 31 de Julho de 2006. 

*** 
Celebrado em 27 de Julho de 2006, em quatro folhas, com dois exemplares, ficando um, 

como original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse da segunda 

outorgante. 

Leiria, 27 de Julho de 2006. 

A Presidente da                                                                 O Presidente da Direcção da 

Câmara Municipal de Leiria                                                Juventude Vidigalense 

_________________________                                         ________________________ 

        Isabel Damasceno                                                                 Agostinho Gameiro» 

Analisado o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 

do artigo 13.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 

Câmara deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Contrato-Programa com a 

Juventude Vidigalense (Equipas de Elite) e conferir poderes à Senhora Presidente para 

proceder à sua outorga. 

 

7.2. Contrato Programa com a Juventude Vidigalense. Atleta de elite Vânia Silva 
DLB N.º 1005/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é 

presente a minuta de Contrato-Programa em epígrafe, que abaixo se transcreve: 
«CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE (ATLETA DE ELITE – VÂNIA SILVA) 

Considerando que: 

a) o Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da 

prática generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e 

interesses locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem 

constituam, pelo seu exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível nacional 
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e internacional, um referencial para a população em geral e a juventude em particular, 

contribuindo por esta via para que o desporto seja progressivamente entendido como 

elemento de formação integral dos cidadãos.  

b) o Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e 

equipas no panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada vez 

mais frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em provas 

internacionais ao serviço de selecções nacionais; 

c) a este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de 

praticantes, do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-

estruturas desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam no 

Concelho bem como a participação em outras fora deste) que o Concelho revela, mostrando 

estar num nível de desenvolvimento desportivo que justifica o investimento na qualidade da 

sua elite de praticantes. 

d) o investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante 

veículo promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do poder e 

dinâmica do Concelho de Leiria. 

Estas razões ditaram a aprovação pelo Município de Leiria no âmbito do P.A.A.D. de 

um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse apoio ser um 

instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, face á 

evolução verificada e ao seu carácter operacional abrangente, às necessidades específicas 

de uma elite de atletas que entretanto surgiram em alguns Clubes do Concelho.   

Entre estes Clubes está a Juventude Vidigalense, através das excelentes 

prestações desportivas da sua atleta Vânia Sofia de Sousa Silva, na modalidade Atletismo / 

Lançamento do Martelo. 

Neste sentido, entende o Município de Leiria que deve ser estabelecido um 

protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (ATLETA DE ELITE)”, com o 

clube Juventude Vidigalense com o objectivo de permitir que este assegure um conjunto de 

condições que possibilitem, especificamente, à atleta Vânia Sofia de Sousa Silva manter e 

melhorar a sua prestação desportiva na modalidade de Atletismo / Lançamento do Martelo, 

permitindo que esta permaneça entre a ELITE do Atletismo Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006 Leiria, N.I.P.C. 505 

181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente 

na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, na 

qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Juventude Vidigalense, adiante designada por JUVENTUDE VIDIGALENSE, com sede na 

Travessa das Flores, n.º 30, Vidigal - Pousos, Apartado 2853, 2401-901 Leiria, N.I.P.C. 503 

116 220, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Agostinho Gameiro, na qualidade 

de Segunda Outorgante, 
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ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, o qual se passará a reger pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 
Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder à Juventude 

Vidigalense, em função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte 

da atleta de elite Vânia Sofia de Sousa Silva. 

Cláusula 2ª 
Obrigações da JUVENTUDE VIDIGALENSE 

A Juventude Vidigalense compromete-se a assegurar que a sua atleta Vânia Sofia de Sousa 

Silva: 

1. mantenha o vínculo contratual com a Juventude Vidigalense até ao final do ano de 

2006; 

2. desenvolva os seus treinos em instalações/espaços do Concelho de Leiria; 

3. se disponibilize para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pelo Município de Leiria. 

4. manifeste de forma explicita, sempre que prestar declarações públicas sobre a sua 

actividade desportiva, o apoio dado pelo Município de Leiria para a sua preparação; 

5. identifique e use sempre que possível no equipamento ou material de treino o Brasão do 

Município; 

6. cumpra um Plano de Preparação de forma a: 

a) Manter o Estatuto Alta Competição – Escalão B no ano de 2006; 

b) Manter o titulo de Recordista de Portugal no Lançamento do Martelo durante o 

ano de 2006; 

c) Participação na Taça da Europa; 

d) Participação no Challenge Europeu de Lançamentos; 

e) Conquistar o título de Campeã de Portugal; 

f) Melhorar o recorde pessoal; 

g) Participação nos Campeonatos Ibero-Americanos; 

h) Pódio nos Campeonatos Ibero-Americanos (três primeiros); 

i) Participação no Campeonato da Europa; 

j) Finalista no Lançamento do Martelo do Campeonato da Europa (oito primeiros). 

Cláusula 3ª 
Contrapartidas do Município de Leiria 

1. O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em 

função do cumprimento das seguintes etapas: 

a) Manutenção do Estatuto Alta Competição – Escalão B no ano de 2006 – 

€2.000, 00 (Dois mil euros); 

b) Manutenção do titulo de Recordista de Portugal no Lançamento do Martelo 

durante o ano de 2006  – €1.500, 00 (Mil  e quinhentos euros); 

c) Participação na Taça da Europa  – €750, 00 (Setecentos e cinquenta euros); 
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d) Participação no Challenge Europeu de Lançamentos – €750, 00 (Setecentos e 

cinquenta euros); 

e) Campeã de Portugal do Lançamento do Martelo – €500, 00 (Quinhentos euros); 

f) Melhorar o recorde pessoal no Lançamento do Martelo – €500, 00 (Quinhentos 

euros); 

g) Participação nos Campeonatos Ibero-Americanos – €1.000, 00 (Mil euros); 

h) Pódio nos Campeonatos Ibero-Americanos (três primeiros) – €1.500, 00 (Mil e 

quinhentos euros); 

i) Participação no Campeonato da Europa – €1.500, 00 (Mil e quinhentos euros); 

j) Finalista do Lançamento do Martelo do Campeonato da Europa (oito primeiros) 

– €2.000, 00 (Dois mil euros). 

Cláusula 4ª 
Fim / Devolução do Apoio 

O Município de Leiria reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já 

concedidos sempre que ocorram as seguintes situações: 

a) doping; 

b) condutas anti-desportivas; 

c) condutas ética, moral e socialmente reprováveis; 

d) não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2ª; 

e) a interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2006. 

Cláusula 5ª 
Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva da atleta Vânia Sofia de Sousa Silva, não são 

passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos 

apoios a atribuir à Juventude Vidigalense como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6ª 
Disponibilidade dos Apoios 

O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após a Juventude 

Vidigalense apresentar a confirmação oficial, através da apresentação dos documentos 

comprovativos, dos objectivos definidos na cláusula 3ª do presente contrato-programa. 

Cláusula 7ª 
Imposto do Selo 

O presente contrato-programa está isento do imposto do selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula 8ª 
Duração 

O presente contrato-programa vigorará de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

*** 

Celebrado em 27 de Julho de 2006, em quatro folhas, com dois exemplares, ficando um, 

como original, na posse da primeira outorgante e o outro, como cópia, na posse da segunda 

outorgante. 
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Leiria, 27 de Julho de 2006. 

A Presidente da                                                                 O Presidente da Direcção da 

Câmara Municipal de Leiria                                                Juventude Vidigalense 

_________________________                                         ________________________ 

        Isabel Damasceno                                                                 Agostinho Gameiro» 

 Analisado o assunto 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, a Câmara 

deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Contrato-Programa com a 

Juventude Vidigalense (Atleta de Elite – Vânia Silva) e conferir poderes à Senhora 

Presidente para proceder à sua outorga. 
 

 

Ponto oito 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  D r a .  N e u s a  M a g a l h ã e s   

 
8.1. Apoio à "Barraca" 
DLB N.º 1006/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pelas organizadoras da “Barraca”, no sentido 

de apoiar o funcionamento da mesma, durante o período em que decorreu a Feira de Maio 

de 2006. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Centro Social Paroquial Paulo VI – A 

Barraca, um apoio financeiro no valor de €7.000 (sete mil euros) + IVA. 

 

8.2. Apoio ao projecto "Novo Rumo" 
DLB N.º 1007/06 | Pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria, com o NIPC 

501195890, através do ofício datado de 16/12/2005, ENT2005/34036, é solicitado apoio 

para o Projecto “Novo Rumo”. 

Tendo em consideração que: 

1. aquele projecto complementa a intervenção que foi iniciada pelo “Clube Amizade”, junto 

de crianças que frequentavam o 1º CEB n.º 4 de Leiria (Paulo VI) e respectivas famílias, 

com vista à prevenção de comportamentos de risco, no âmbito do Plano Municipal de 

Prevenção, e que transitaram para o 2º CEB na Escola Dr. Correia Mateus; 

2. é dirigido a crianças com idades entre doze e dezasseis anos, grupo etário de grandes 

vulnerabilidades intrínsecas às características da adolescência, e para o qual são 

praticamente inexistentes respostas sociais, conforme problema identificado no 

Diagnóstico Social da Freguesia de Leiria (2005); 

3. os objectivos do Projecto, que passamos a transcrever “ Favorecer a construção da 

identidade, respeitando as diferenças sociais, étnicas e de género e a diversidade de 

contributos individuais para o enriquecimento colectivo; facilitar a igualdade de 
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oportunidades numa perspectiva de educação multicultural; promover a construção de 

auto-conceitos positivos nos jovens; possibilitar a interacção de diferentes valores 

democráticos, tais como a participação e a justiça, a responsabilização, a cooperação e 

o empenhamento pelo bem-estar colectivo; levar a criança a reconhecer laços de 

pertença social e cultural como parte do desenvolvimento da identidade; promover a 

educação estética e a educação para uma cidadania consciente e responsável.” se 

enquadram nas linhas estratégicas do Plano Municipal de Prevenção de Leiria; 

4. as actividades do Projecto, “Desenvolvimento Pessoal e Social; Apoio Psicopedagógico; 

Informática/Internet; Desporto/actividades radicais; Cultura e lazer.” proporcionam uma 

diversidade de oportunidades que contribuem para o desenvolvimento harmonioso dos 

adolescentes , quer a nível individual, familiar e de grupo, sendo que, grande parte dos 

adolescentes participantes não teriam possibilidades de aceder às actividades 

organizadas;  

5. o território de intervenção, é um dos territórios (Leiria – Paulo VI e Marrazes – Quinta do 

Alçada) identificados como prioritários a nível da prevenção das toxicodependências, 

para o concelho de Leiria propõe-se a atribuição de uma comparticipação financeira no 

valor de oito mil setecentos e trinta euros correspondendo a cerca de vinte e dois por 

cento do orçamento do Projecto, e a nove meses de execução do mesmo, com inicio em 

Janeiro e termo em Setembro de 2006. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira no valor de €8 730,00 (oito mil setecentos e trinta euros) 

correspondendo a cerca de vinte e dois por cento do orçamento do Projecto, e a nove 

meses de execução do mesmo, com inicio em Janeiro e termo em Setembro de 2006. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.3. 5.º Congresso Nacional de Suinicultura 
DLB N.º 1008/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Federação Portuguesa de Associações 

de Suinicultores com a Ent. n.º 12786/06, para apoio na realização do 5.º Congresso 

Nacional de Suinicultura, nos dias 22 e 23 de Junho, no Estádio Municipal Dr. Magalhães 

Pessoa, e na oportunidade também comemorar o seu 25.º Aniversário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade apoiar a Federação Portuguesa de Associações de 

Suinicultores, com um apoio financeiro no valor de €1.500 (mil e quinhentos euros). 

 

Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  P r e s i d e n t e  

 
9.1. Apoio para a Unidade Canina de Salvamento de Leiria 
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DLB N.º 1009/06 | Tendo em conta o apoio solicitado ao Serviço Municipal de Protecção 

Civil, pela Unidade Canina de Salvamento de Leiria, para as actividades de Busca e 

Salvamento de pessoas desaparecidas e soterradas, vem esta Associação solicitar o apoio 

de €500,00, para fazer face às actividades no âmbito da Protecção Municipal acima 

referidas.  

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio de 

€500,00 (quinhentos euros) à Unidade Canina de Salvamento de Leiria para fazer face às 

actividades no âmbito da Protecção Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Relatório e contas 2005 da Leirisport 
DLB N.º 1010/06 | Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 34.º da Lei n.º 58/98, 

de 18 de Agosto, e na alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos da LEIRISPORT – Desporto, 

Lazer e Turismo, E.M. (prestação de contas), foram presentes e  previamente distribuídos 

pelos Senhores Vereadores, o Relatório e Contas da Leirisport E.M. relativo ao exercício de 

2005, a Certificação Legal de Contas e o Relatório e Parecer do Fiscal Único sobre a 

referida informação financeira anual, acompanhados do ofício com a ENT 06/18438, 

documentos estes elaborados em obediência ao estipulado no artigo 23.º dos citados 

Estatutos. 

 Mais propõe o Conselho de Administração da LEIRISPORT – Desporto, Lazer e 

Turismo, E.M., a título de aplicação de resultados, que o resultado líquido negativo de 

€4.054.379,10 seja transferido para resultados transitados. 

 Estiveram ainda presentes o Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva e o vogal, Dr. João Paulo Empadinhas. 
 

A Leirisport, E.M. terminou o exercício de 2005 com um resultado operacional 

negativo de €3.102.930,22 e um resultado líquido negativo de €4.054.379,10, explicado 

fundamentalmente pelo facto de a empresa ter procedido neste ano ao registo no seu 

“imobilizado corpóreo” do valor do Estádio Municipal de Leiria e da Pista de Atletismo e, em 

consequência ter considerado nos seus custos uma estimativa das respectivas 

amortizações (€1.577.864,50).  

 

Os proveitos operacionais ascenderam a €3.320.118,51, o que revela uma variação 

negativa de 36,52% face ao ano anterior, justificada essencialmente pelo efeito dos 

proveitos operacionais de 2004 da cedência do Estádio Municipal de Leiria durante a fase 

do Euro realizada em Portugal. Os custos operacionais situaram-se em €6.423.048,73, 

representando um aumento de 30,58% relativamente ao exercício anterior, destacando-se 

os fornecimentos e serviços externos, as amortizações e os custos com o pessoal. 

 

 

Os resultados financeiros apresentam um valor negativo de €999.223,42, reflectindo 

sobretudo os custos suportados com os juros do empréstimo concedido pelo Banco 

Português de Investimento (BPI) para fazer face aos pagamentos a fornecedores da obra do 

Estádio Municipal de Leiria, com os juros relativos às operações de factoring e relacionados 
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com dívidas a terceiros e ainda com os juros suportados em virtude dos contratos de leasing 

estabelecidos com o BPI para aquisição dos painéis de vídeo e dos torniquetes do Estádio 

Municipal de Leiria. 

 

Os resultados extraordinários ascenderam a €49.168,68, representando uma 

variação de 158,64% relativamente a 2004, ficando os proveitos extraordinários verificados 

a dever-se a correcções dos exercícios anteriores, designadamente no que respeita a uma 

regularização do reembolso de IVA, a juros relativos a exercícios anteriores e a rendas de 

espaços e outras utilizações no Estádio facturadas totalmente em 2005 mas referentes a 

períodos anteriores. 

 

Da Certificação Legal das Contas a que procedeu a “Oliveira, Reis & Associados, 

SROC, LDA”, resulta que, em sua opinião, «as referidas demonstrações financeiras 

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente 

relevantes, a posição financeira da LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, 

E.M., em 31 de Dezembro de 2005, e o resultado das suas operações e os fluxos de caixa 

no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites» e que «o relatório de gestão é concordante com as demonstrações 

financeiras». 

 

O Fiscal Único, “Oliveira, Reis & Associados, SROC, LDA”, é de parecer que a 

Assembleia Geral aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2005, tal 

como foram apresentados pelo Conselho de Administração e a aplicação de resultados 

proposta pelo Conselho de Administração. 

 

Votamos contra as contas da Leirisport, E.M., pois não concordamos com o modelo 

empresarial adoptado. Assim: 

O Município de Leiria transferiu activos de grande valor para a Leirisport, E.M., com 

o único objectivo de criar um parceiro financeiro, que suporta parte do endividamento do 

Município, aparecendo dívidas a instituições bancárias nas duas entidades, tendo por 

destino obras no Estádio.  

No final de 2005, o Passivo da Leirisport, E.M., era de 90 milhões de euros sendo, 

26 milhões a terceiros e 54 milhões ao accionista, Município de Leiria. 

Independentemente da boa vontade da Administração da Leirisport, E. M. e da sua 

capacidade técnica, será difícil rentabilizar a curto prazo, activos de 88 milhões de euros, 

que geram custos entre amortizações e encargos financeiros de mais de 3 milhões de 

euros/ ano. De referir o contrato altamente prejudicial para as finanças municipais celebrado 

entre a Leirisport, E. M. / Município de Leiria e a União de Leiria SAD, o qual foi objecto de 

análise quer da Procuradoria Geral da República, quer do Tribunal de Contas, as quais 

entenderam tratar-se de contrato lesivo do interesse municipal e que tem criado grandes 

dificuldades à Administração da Leirisport, pois independentemente dos resultados de 

bilheteira, a União de Leiria, SAD recebe cerca 1 milhão de euros/ ano. 
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Já no encerramento de contas do 1º semestre, era apresentado um resultado 

líquido negativo de €1 943 866,69, justificado “por estimativa de amortizações”, tendo sido 

então anunciado que no final do exercício iria haver um agradável surpresa pelo resultado 

que se esperaria. Afinal, verifica-se haver prejuízo de mais 4 milhões de euros! 

Ainda de salientar a “promiscuidade” entre Câmara e Leirisport, perante situações 

em que a Câmara efectua suprimentos por um lado e faz de cliente por outro, sem que se 

proceda às respectivas regularizações. 

Continuamos a defender que o modelo adoptado não defende os interesses da 

Autarquia e fundamentalmente da população do concelho. 

 

O Dr. José Benzinho, em resposta às intervenções dos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista, afirmou que não tinha referido que esperaria que em 2005 as contas 

revelassem uma agradável surpresa. Contudo, em 2006 admitiu que fosse possível mostrar 

resultados mais interessantes. Do seu ponto de vista, o indicador de referência fundamental 

para avaliar o desempenho da empresa é o seu “cashflow operacional”. 

A nossa acção, disse, tem que seguir por duas vias: reduzir custos e actuar sobre 

os proveitos – o que não depende só da Leirisport, exigindo o comprometimento de todos, 

mesmo dos que são críticos. O desempenho da Leirisport depende de todos. 

Mais referiu que a actuação sobre os custos é relativamente fácil, o que não é fácil é 

manter a disciplina financeira, pelo que a empresa tentará gerar proveitos por várias vias: 

ter novas coisas, comprometer os fornecedores como nossos parceiros, mensagem que tem 

sido transmitida a todos eles. Assim sendo, concluiu, é evidente que temos de apostar nas 

grandes áreas de intervenção operacional. 

 

A Senhora Presidente disse que, para aliviar as empresas municipais responsáveis por 

grandes investimentos, a nova lei de enquadramento das empresas municipais (Novo 

Regime Jurídico do Sector Empresarial Local) prevê uma grande alteração nesta matéria. 

 

Analisados os documentos apresentados, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos daquela Empresa e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º 

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

Janeiro, a Câmara delibera por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. 

Raul Castro, Dr. António Ferreira, D. Maria Célia do Arneiro e Eng.º Carlos Martins, eleitos 

pelo Partido Socialista: 

a)  aprovar o Relatório e Contas da Leirisport, E.M. relativo ao exercício de 2005; 

b) aprovar a proposta de aplicação de resultados apresentada, na sequência da 

qual o resultado líquido negativo de €4.054.379,10 será transferido para resultados 

transitados; 

c) aprovar o parecer do fiscal único “Oliveira, Reis & Associados, SROC, LDA”. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
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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 
Festa em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos. Praia do Pedrógão 
DLB N.º 1011/06 | Considerando que: 

a) A Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a 

única estância balnear do Concelho de Leiria; 

b) Existe uma comissão local de festas que promove várias actividades de animação, 

nas quais procura promover as tradições e preservar o espírito da Praia; 

c) A animação funciona como chamariz e factor de captação de afluência de público; 

 Propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria, coopere com essa comissão na 

realização de actividades, com uma comparticipação no valor de euros 6.000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade apoiar as 

Festas em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos – Praia do Pedrógão com uma verba no 

valor de €6.000 (seis mil euros). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Ocorrência verificada no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão 

DLB N.º 1012/06 | Presente a participação do Fiel de Mercados e Feiras responsável pelo 

normal funcionamento Mercado Municipal da Praia do Pedrógão, com o registo de entrada 

n.º 19101/06, de 27 de Julho de 2006, onde se encontram descritos os desacatos 

verificados nesse mercado no passado dia 23 de Julho, envolvendo as titulares dos lugares 

n.os 8, 9 e 9A e nos 7 e 19, respectivamente Maria Stélia Laranjo Marques e Hortense 

Teodósio Moreira, bem como seus maridos, cujo teor aqui se transcreve: 

“Eu Fernanda Maria Lino Correia, Fiel de Mercados e feiras, ao serviço do Mercado 

Municipal da Praia do Pedrógão, venho por este meio, participar a V.ª Exa. a ocorrência 

verificada hoje dia 23 de Julho de 2006 pelas 9:35, entre duas vendedoras e seus 

respectivos maridos deste mesmo Mercado. 

Maria Stélia Laranjo Marques referente a lugar n.º 8, 9 e 9a e António Correia Guerra, 

casado com Hortense Teodósio Moreira com o lugar n.º7 e 19 agrediram-se verbalmente e 

fisicamente dentro do Mercado junto às bancas, vindo depois Fernando Pereira de Sousa 
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respectivo marido de Maria Stélia que se envolveu com Sr. António Correia Guerra onde se 

agrediram verbalmente e fisicamente até à chegada dos elementos da GNR. 

A discussão continuou depois no exterior acabando os dois homens a sangrar os elementos 

da GNR identificaram os intervenientes e os tentou acalmar. 

Este acontecimento é resultado de discussões que já se arrastaram à várias semanas, 

estas davam-se devido aos preços da fruto e da sua qualidade. 

Não havendo nada mais a registar. “ 

 A Câmara, depois de analisar o teor da participação e por considerar de extrema 

gravidade os factos nela relatados, uma vez que puseram em causa o normal 

funcionamento do Mercado Municipal da Praia do Pedrógão e a segurança de todos 

quantos ali se deslocam para usufruir de um serviço público de qualidade, deliberou por 
unanimidade ao abrigo das disposições combinadas do artigo 109.º alínea e) e artigo 110.º 

do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, ordenar a suspensão da 

actividade no referido Mercado pelo prazo de 10 dias seguidos a contar da data da 

notificação do teor da presente deliberação a Maria Stélia Laranjo Marques e Hortense 

Teodósio Moreira, devendo as mesmas deixar livres e desocupadas as respectivas bancas 

durante esse período. 

 Deliberou ainda, que não há lugar à audiência dos interessados nos termos do 

artigo 103.º alínea b) do Código do Procedimento Administrativo (CPA), uma vez que, ao 

conceder-se a mesma, (prevista nos artigos 100.º e seguintes do CPA, normas que 

derrogaram os artigos 111.º e 112.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho 

de Leiria), esta irá comprometer os efeitos pretendidos, de pacificação e ordem nas relações 

humanas e do exercício de autoridade que se exige ao Órgão Executivo do Município. 

 Mais deliberou requisitar os serviços da Guarda Nacional Republicana para 

acompanhamento dos funcionários da Câmara Municipal incumbidos de proceder à 

notificação do teor desta deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
Mercado Levante de Leiria. Alteração de data em Feriado dia 15 de Agosto (Int. n.º 
2006/7965) 
DLB N.º 1013 | Presente uma informação do Encarregado do Mercado Levante de Leiria 

solicitando a alteração do funcionamento daquele mercado de 15 de Agosto (terça-feira) do 

corrente ano, para o dia 16 de Agosto (quarta-feira), atendendo ao feriado religioso e ao 

encerramento do Mercado Municipal de Maringá e nos termos do artigo 22.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade alterar a realização do 

dia do Mercado de Levante de Leiria, de 15 de Agosto para o dia 16 de Agosto, do corrente 

ano. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e 

subscrevo. 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
A Chefe de Divisão Administrativa____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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