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Acta n.º 16/2006 
 

 

Aos treze 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. António Manuel de 

Faria Ferreira, Eng.º Fernando Brites Carvalho, 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 Dr. Vítor Manuel 

Domingues Lourenço. 

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 Sérgio Silva, Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1512/01- Abílio Manuel Ferreira 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 363/03 - Reis & Torcato – Construtores, Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 112/05 - Gasmenfil – Construção e Obras 

Públicas, Lda. 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 852/05 - Rui Manuel Roleiro Coteiro 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1055/05 - Maria do Carmo Alves da Silva 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1078/05 - Isidro Pereira Ganhão 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1247/05 - Paulo Jorge Portugal Dinis 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedidos de informação prévia de obras 
particulares 
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1.2.1. Processo de pedido de informação prévia n.º 29/04 - Sesagest – Projectos e Gestão 

Imobiliária, SA. 

1.2.2. Processo de pedido de informação prévia n.º 23/05 - Armindo Grosso da Silva 

1.3. Análise do processo de pedido de vistoria n.º 12/06 - António Raimundo Marto 

1.4. Relatório dos Serviços de Fiscalização 
1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 21/92 - Habineves – Construções, Lda. 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 31/97 - Edifoz – Empreendimentos Imobiliários e 

Turísticos, SA. 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 10/98 - Rui Pedro da Costa Manso 

1.5.4. Processo de loteamento n.º 4/00 - J. Caseiro – Urbanizações e Construções, Lda. 

1.5.5. Processo de loteamento n.º 3/02 - Fernanda Marta Lopes 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 23/03 - Resigon – Companhia Agrícola e Gestão, SA. 

1.6. Análise dos seguintes processos de pedidos de informação prévia de loteamento 
1.6.1. Processo de pedido de informação prévia de loteamento n.º 7/02 - Vitor Manuel da 

Silva Carpalhoso 

1.6.2. Processo de pedido de informação prévia de loteamento n.º 5/04 - S.C.S. – Imo 

Actividade Imobiliária, Lda. 

1.6.3. Processo de pedido de informação prévia de loteamento n.º 3/05 - Ermelinda Lopes 

da Silva Grosso 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 76/2002 - Ampliação da escola primária e jardim-de-infância de Monte 

Real. Estudo de revisão de preços para aprovação. 

2.2. Processo n. º T – 84/2002 - Construção da ponte sobre o rio Lena, Vale Gracioso, Casal 

Mil Homens, Azoia. Informação de trabalhos a menos. 

Ponto três 
3.1. Análise de pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Requerente: Mondial Assistance – Portugal. 
3.2. Pagamentos 

3.3. Empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, para financiamento de diversos 

investimentos até ao montante de €2.457.630,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e 

sete mil, seiscentos e trinta euros). Aprovação das cláusulas contratuais. 

3.4. Antecipação de receitas pela concessão de energia eléctrica de baixa tensão 

3.5. Prestação de contas de 2002/2003 e 2004. Balanço inicial de 2002, mapa do controlo 

orçamental da despesa, mapas de contas de ordem, mapas de operações de tesouraria, 

mapa fluxos de caixa, mapas de dívidas a terceiros, mapa do activo bruto, mapa das 

amortizações, mapa dos empréstimos. 

3.6. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro  
Voto de pesar 
Ponto cinco 
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5.1. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n.º 196-

A/01, de 10 de Março: Maria Isabel Gaspar Soares Jerónimo 

5.2. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n. º 196-

A/01, de 10 de Março: João Paulo Pedrosa Ferreira e Agostinha Moreira Santos Ferreira 

5.3. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n. º 196-

A/01, de 10 de Março: Paula Catarina Duarte Varalonga  

5.4. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n. º 196-

A/01, de 10 de Março: Paula Cristina Caseiro Norte 

5.5. Licença especial de ruído (Ent. n.º 15708/06) 

5.6. Licença especial de ruído (Ent. n.º 13995/06) 

5.7. Licença especial de ruído (Ent. n.º 17012/06) 

5.8. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 16037/06) 

5.9. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 16195/06) 

Ponto seis 
Transportes Escolares. Circuitos Especiais. Ano Lectivo 2006/2007 

Ponto sete  
7.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Cultura 
7.1. Agradecimento a Carlos José Gomes Vieira pela oferta à Biblioteca Municipal Afonso 

Lopes Vieira de obras literárias de Venceslau de Morais e de José Daniel Rodrigues da 

Costa 

7.1.2. Apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Maceirense para obras na sua sede 
7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
7.2.1. Jogos de Leiria 2006. Despesas com a Fase do 1.º Ciclo 

7.2.2. “XII Internacional Júnior de Leiria”. Apoio ao Centro Internacional de Ténis de Leiria 

7.2.3. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia celebrado entre o Município 

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

Rectificação à deliberação n.º 1780/05, constante da acta n.º 37 

7.2.4. Apoio para a realização do “XII Torneio de Lançamentos da Juventude Vidigalense” 

7.3. Análise do seguinte processo relacionado com a Juventude 
Rock Pedrógão 

Ponto oito 

8.1. Apoio para a Unidade Canina de Salvamento de Leiria 

8.2. Regulamento de Cedência e Utilização da Piscina Municipal da Maceira 

8.3. Regulamento de Cedência e Utilização da Piscina Municipal da Caranguejeira 

 
A Câmara analisou ainda o seguinte assunto não incluído na ordem do dia: 

Ponto um 
Projecto Leiria-Região Digital. Transferência de verba 

Ponto dois 
Constituição de Direito de Superfície a favor do Município de Leiria. 
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Ponto três 
Cancelamento de ónus real e condição imposta sobre a venda do prédio misto sito em 

Portela, freguesia e concelho de Leiria, (Antigo Convento da Portela e terrenos adjacentes). 

Ponto quatro 
Transferência do Jardim-de-infância dos Olivais para o 1.º CEB de Vale Sumo  

 

 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção do munícipe: Sr. António José Filipe Monteiro 
 

O Senhor Monteiro veio novamente à reunião da Câmara para questionar sobre o 

problema do ruído produzido na Cervejaria Camões, no Jardim, designadamente sobre as 

medidas tomadas.  

A Câmara estava a ter uma atitude passiva e não activa. Afirma que tem que haver medidas 

efectivas para se fazer cumprir as regras. A Câmara tem a obrigação de ver se as regras 

estão a ser cumpridas e deve, até, tomar uma atitude mais preventiva. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães informou que a Cervejaria Camões irá pedir 

para encerrar, uma vez que, toda aquela zona se encontrar em obras pelo que vão 

aproveitar para também executar obras no estabelecimento. Acrescentou ainda que aquele 

estabelecimento também tinha sido alvo de processos de contra ordenação, instaurados na 

sequência de participações da PSP. 

 

Intervenção da munícipe: D. Celeste Lopes 
 

Em 1994 foi tomada uma deliberação de Câmara que previa um arruamento na Rua dos 

Marinheiros, na zona da antiga Proalimentar, sendo para tal necessário demolir um 

barracão. O barracão já foi demolido, a zona tem iluminação e saneamento. Assim, 

questiona a Câmara se ainda está previsto este arruamento. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que iria averiguar esta situação. 

 

Intervenção do munícipe: Sr. António Fernandes 
 

O Sr. António Fernandes, na sequência de outras presenças na reunião da Câmara sobre o 

mesmo assunto, veio questionar acerca da colocação de iluminação pública nas escadarias 

do Bairro dos Capuchos, tanto mais que já havia sido dito que iriam proceder à sua 

instalação. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que o concurso já foi aberto e a 

obra adjudicada. As obras irão começar dentro de pouco tempo. O Senhor António 
Fernandes continuou a insistir sobre o mesmo assunto, utilizando uma linguagem pouco 

apropriada e que levou a uma intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 

chamando a atenção para a forma como se estava a dirigir à Senhora Presidente. 
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Seguidamente e porque o tipo de linguagem foi mantido, o Senhor Vereador Dr. Raul 
Castro interveio dizendo que a forma que o Sr. António Fernandes utilizava para apresentar 

os seus argumentos o fazia perder a razão, recomendando-lhe que pedisse desculpas à 

Senhora Presidente. 

O Senhor António Fernandes não aceitou o conselho, continuando a exprimir-se nos 

mesmos modos. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro interveio para dizer que considerava o Sr. Fernandes 

uma pessoa com mérito mas achava que se deve falar com urbanidade e que o Sr. 

Fernandes excedeu esses limites. Não aceitava que a oposição na Câmara fosse acusada 

de falta de dignidade. Toda a razão que, eventualmente, pudesse ter, perdia-a pela forma 

como abordava o assunto e pelo tom de voz que utilizava. 

 
Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 
O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins pediu para se verificar a sinalização da cidade, 

mais concretamente a indicação da Estação do Caminho-de-ferro junto à rotunda da 

Almuinha Grande. Falou com uma munícipe que é constantemente questionada sobre esta 

direcção. Quando os camionistas saem do IC2 não sabem para onde se dirigir, porque não 

existe nenhuma sinalização. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que iria verificar esta situação. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira questionou a razão pela qual a Fonte Quente, 

junto ao Parque da Cidade, está encerrada. Vieram pessoas de França para ir a esta fonte, 

visto ter propriedades terapêuticas, e encontraram-na encerrada. 

 A Senhora Presidente informou que se está a elaborar um protocolo com a Associação 

Bairro dos Anjos para a “exploração” da fonte e do polidesportivo que existe no parque. 

 

 Ordem do dia  

 

 

DLB N.º 0914/06 | Presente a acta da reunião de 16 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 
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1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1512/01- Abílio Manuel Ferreira 
DLB N.º 0915/06 | De ABÍLIO MANUEL FERREIRA, residente na Rua da Esperança, n.º 

200 - Quinta do Valverde,  freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um armazém, a levar a efeito em Aguadinha – Marinheiros, freguesia de 

Marrazes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.07.06, constante do respectivo 

processo (folha 459 e 460), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

regulamentares aplicáveis. 

2. Colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis 

pela elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto 

no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho. 

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

no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

4. Requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos 

do disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas de Leiria, 

abaixo designado por RMOUCL. 

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

RMOUCL. 

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

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

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

n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL. 

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

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

do artigo 46.º do RMOUCL. 

8. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9. Prever o cumprimento do disposto no parecer da EDP Distribuição de 

Energia, S.A. 

10. Os muros propostos deverão implantar-se a 5,00m do eixo da via do lado 

Poente. 

11. As fundações dos muros acima referidos não deverão exceder os limites 

da propriedade. 

12. No caso de pretender a utilização do espaço em causa para fins 

específicos, deverá o mesmo ser objecto de posterior licenciamento, de acordo com a 

legislação aplicável. 
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13. Assegurar a ventilação das casas de banho interiores, de acordo com o 

artigo 87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

14. 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 pública. 

15. Previamente à emissão da autorização de utilização deverá efectuar a 

pavimentação do passeio (a prever com 1,50m de largura junto ao muro) e da restante área 

(3,50m) para alargamento da via, devendo garantir-se a utilização de materiais idênticos aos 

existentes no local e os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de 

Obras Municipais (DOM). 

16. Dar conhecimento dos pareceres emitidos pela Força Aérea Portuguesa – 

Ministério da Defesa Nacional (folhas 124 e 454) e Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil (folhas 98 e 453). 

17. Apresentar os seguintes documentos: 

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

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

www.cm-leiria.pt. 

b. Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

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

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

titular da operação urbanística. 

e. Fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete 

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

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

de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva). 

f. Alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme 

disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe ≥ (estimativa 

folha 435). 

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

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

comprovativo do respectivo pagamento. 

h. Plano de Segurança e Saúde. 

i. Livro de obra, com menção do termo de abertura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 363/03 - Reis & Torcato – Construtores, Lda. 
DLB N.º 0916/06 | De REIS & TORCATO - CONSTRUTORES, LDA, com sede na Rua 

Padre Marques de Oliveira n.º 37 - Ulmeiro, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração de um bloco habitacional, situado em Casal, 

freguesia de Pousos. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.07.03, constante do respectivo 
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processo (folha 784), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da operação urbanística 

acima referida, devendo previamente à emissão da licença apresentar calendarização da 

obra, ou esclarecer se as alterações pretendidas se efectuarão dentro do prazo previsto 

inicialmente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 112/05 - Gasmenfil – Construção e Obras 
Públicas, Lda. 
DLB N.º 0917/06 | De GASMENFIL - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA, com sede 

na Rua da Mata, n.º 109 - Padrão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício misto, a levar a efeito numa parcela de terreno a 

destacar de um propriedade situada na Rua Jacinto Barbeiro - Andrinos, freguesia de 

Pousos, numa zona definida no PDM 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 2006.07.03, constante do respectivo 

processo (folha 120 e 121), 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. apresentar no prazo de 6 meses os seguintes elementos: 

1.1. projectos de especialidades, incluindo projecto de águas pluviais relativo 

às áreas envolventes ao edifício, devendo prever a construção de um colector para 

drenagem das referidas águas pluviais até um meio receptor adequado, com indicação da 

respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo com o 

disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

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

fraccionamento e servidão de passagem registada, bem como área corrigida face às áreas 

a ceder do domínio público; 

2. no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar 

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

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

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

Urbanísticas deste Município, na qual deverá constar a seguinte cláusula: “A garantia 

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

3. garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

4. assegurar os direitos de passagens e o cumprimento do disposto no 

Código Civil, relativamente às propriedades confinantes; 
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5. prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (do qual deverá ser dado conhecimento à 

requerente /  folha 71); 

6. previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e da 

restante área para alargamento da via; 

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 passeio, estacionamento e 

alargamento do arruamento. 

6.4. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

de Obras Municipais (DOM). 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela 

EP – Estradas de Portugal, EPE e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro (folhas 72, 73, 79 e 81 a 83, respectivamente). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 852/05 - Rui Manuel Roleiro Coteiro 
DLB N.º 0918/06 | De RUI MANUEL ROLEIRO COTEIRO, residente na Rua dos Relvas, n.º 

90, Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização 

da alteração e ampliação de uma moradia, situada no local acima referido. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.07.05, constante do respectivo 

processo (folha 71), tendo em conta o parecer emitido pela Junta de Freguesia de Marrazes 

e a informação do Departamento de Obras Municipais, 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. limitar-se às infra-estruturas existentes; 

2. apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

3. previamente à emissão da autorização de utilização deverá encontrar-se 

assegurada a acessibilidade ao edifício, de acordo com o parecer da Junta de Freguesia 

através do arruamento público indicado a Norte (Rua dos Relvas), que deverá encontrar-se 

devidamente infra-estruturada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1055/05 - Maria do Carmo Alves da Silva 
DLB N.º 0919/06 | De MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, residente Urbanização 

do Brejo, Lote 5 – R/C Esq.º, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 

alteração e ampliação de armazéns com alteração de uso para estabelecimento de bebidas 

com espaço de dança, situados em Falcão (fracção “c”), freguesia de Marrazes.  

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.07.06, constante do respectivo 
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processo (folha 545), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

18. Requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-

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

do artigo 46.º do RMOUCL. 

19. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

20. Prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela EP - 

Estradas de Portugal, EPE (folha 528), Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 

(folha 513), Centro de Saúde (folha 512) e Governo Civil (folhas 541, 542, 510 e 511). 

21. Garantir em obra o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 

22 de Maio (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada). 

22. Caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

23. Apresentar os seguintes documentos: 

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

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

www.cm-leiria.pt. 

k. Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

l. Declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do 

titular da operação urbanística. 

m. 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). 

n. Alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme 

disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe ≥ (estimativa 

folha 506). 

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

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

comprovativo do respectivo pagamento. 

p. Livro de obra, com menção do termo de abertura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1078/05 - Isidro Pereira Ganhão 
DLB N.º 0920/06 | De ISIDRO PEREIRA GANHÃO, residente Rua do Moacho, n.º 10 - 

Guimarota, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

anexo e muro, a levar a efeito na Rua do Alecrim - Vale de Lobos, freguesia de Leiria, numa 

zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.07.03, constante do respectivo 
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processo (folha 47), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

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

Distribuição de Energia, S.A (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente).; 

2. apresentar no prazo de seis meses projecto de estabilidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1247/05 - Paulo Jorge Portugal Dinis 
DLB N.º 0921/06 | De PAULO JORGE PORTUGAL DINIS, residente Avenida 25 de Abril, 

Edifício Panorama – Lote 2, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito na Rua Ribeiro 

Pinto, freguesia de Marrazes, numa zona definida no PDM 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 2006.07.05, constante do 

respectivo processo (folhas 81 e 82), 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. apresentar no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento os 

seguintes elementos: 

1.1. termo de responsabilidade e estimativa orçamental referentes à 

construção dos muros de vedação; 

1.2. elementos gráficos rectificativos relativamente ao espaço indicado como 

cedência ao domínio público, de modo a: 

1.2.1. prever faixa de terreno contíguo e paralelo ao arruamento público, 

com a largura de 1.60m; 

1.2.2. eliminar o lugar de estacionamento junto à via, uma vez que a 

configuração deste não permite o fácil acesso ao mesmo; 

1.2.3. não indicar o espaço de alargamento da serventia (tendo em conta 

que a serventia é particular); 

1.3. projectos de especialidades; 

1.4. apresentar documento comprovativo da EDP Distribuição de Energia, SA 

esclarecendo quanto à possibilidade de dar início aos trabalhos, face ao parecer emitido por 

esta entidade; 

2. 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 de Leiria, na qual deverá constar a seguinte cláusula: “A garantia apresentada 

não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.”. 
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3. garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

4. previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

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

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

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; 

4.2. ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio e apresentar 

Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação ao  mesmo; 

4.3. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

de Obras Municipais (DOM). 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela Força 

Aérea Portuguesa – Ministério da Defesa Nacional (folha 78). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedidos de informação prévia de obras 
particulares 
1.2.1. Processo de pedido de informação prévia n.º 29/04 - Sesagest – Projectos e 
Gestão Imobiliária, SA. 
DLB N.º 0922/06 | De SESAGEST - PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A., com 

sede na Rua João Mendonça, n.º 505 - Senhora da Hora, Matosinhos, referente ao pedido 

de informação prévia sobre a viabilidade de remodelação e ampliação de uma unidade 

comercial, na Quinta da Pedreira - Quinta do Seminário, Alto Vieiro, freguesia de Parceiros, 

numa zona definida no Regulamento do PDM como Área de Terciário. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.07.03, constante do respectivo 

processo (folhas 250 e 251), deliberou por unanimidade viabilizar a pretensão, pelo prazo 

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

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

1. cumprir com o indicado nos pareceres da EP – Estradas de Portugal, EPE 

(folhas 199 a 201 e 238 a 243); 

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

(folha 234 / verso); 

3. deverão ainda ser tidos em conta os aspectos referentes às questões 

viárias indicadas no parecer emitido pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão, e 

remetido a estes serviços pela EP – Estradas de Portugal, EPE (folhas 246 a 249); 

4. cumprir com o disposto na Lei n.º 12/04, de 30 de Abril, no que se refere à 

instalação de estabelecimentos comercias e restante legislação aplicável para as diferentes 

utilizações específicas, nomeadamente estabelecimentos de restauração, bebidas e salas 

de espectáculo (cinemas); 

5. prever a localização de recipientes de recolha selectiva  de resíduos 

sólidos urbanos; 
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6. cumprir o disposto na Portaria n.º 131/02, de 9 de Fevereiro, com a 

redacção dada pela Portaria n.º 362/05, de 4 de Abril, relativamente ao afastamento ao 

posto de abastecimento de combustíveis existente do lado Sul; 

7. cumprir com os condicionalismos que vierem a ser indicados pelas 

respectivas entidades, relativamente ás restantes infra-estruturas; 

8. cumprir com a totalidade dos aspectos previstos na legislação em vigor 

aplicável, nomeadamente Regulamento do Plano Director Municipal, Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, Segurança Contra Incêndios e Acessibilidades, nos termos do 

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

9. cumprir com a informação prestada pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho, datada de 2006.06.12 (cujo conteúdo a seguir se transcreve), referente às 

questões relativas à implementação dos traçados viários do projecto de infra-estruturas 

apresentado, e do qual deverá ser dado conhecimento à Firma requerente: 

“Tendo em consideração as pretensões do requerente, e ponderadas as 

necessidades de melhoria das condições de acesso e circulação viária quer na envolvente 

do projecto, quer na área compreendida entre o IC2 – saída da A8 e a entrada na cidade 

pela Rotunda D. Dinis, compreendendo a ligação a Parceiros, foi desenvolvido um trabalho 

ao nível de estudo prévio que envolveu, entre outras, as seguintes entidades: 

- Município de Leiria,  

- Estradas de Portugal,  

- Auto-Estradas do Atlântico 

- Instituto Politécnico de Leiria 

Do trabalho desenvolvido resultou uma proposta que, reduzida ao essencial, se 

traduz na implementação das seguintes acções principais: 

- Ampliação do número de vias no IC2, com construção de separador central, 

e sem cruzamentos de nível; 

- Construção de um nó desnivelado para ligação à Freguesia de Parceiros; 

- Ampliação do número de vias entre a Rotunda D. Dinis e a Rotunda junto ao 

hipermercado Continente, implicando reformulação das duas rotundas, e uma nova ponte 

sobre o Rio Lena; 

Para a materialização das soluções, está em fase final de negociação entre o 

Município de Leiria, o E.P. e A.E. Atlântico um protocolo que estabelece as obrigações de 

cada entidade. 

Ao Município de Leiria, competirá assegurar as intervenções na rede viária 

municipal lateral ao IC2. 

Assim, e para que seja possível viabilizar a proposta do requerente, o mesmo 

deverá cumprir o estabelecido nos pareceres do E.P., devendo assegurar a implementação 

das obras nas vias municipais já referidas entre a rotunda D. Dinis (incluindo a reformulação 

desta) e a rotunda junto ao hipermercado, toda a extensão da rede viária paralela ao 

hipermercado, implicando a construção de novas vias, rotundas, nova ponte sobre o rio 

Lena, além de todas as obras acessórias a definir em projecto de execução. 
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Deverá, ainda, assegurar o pagamento das expropriações necessárias à 

implementação do projecto, cujo processo administrativo será desenvolvido pelo Município 

de Leiria. 

Os projectos serão desenvolvidos em coordenação com o Município de Leiria e 

o E.P. 

Dada a necessidade imperiosa de compatibilizar as diversas intervenções, 

poderão as mesmas, parcial ou totalmente, ser alvo de empreitada única, sob a forma de 

concurso público, a desenvolver pelo município de Leiria e pelo EP, com recurso a 

“agrupamento das entidades adjudicantes”, previsto no n. º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável ao caso concreto ex. vi. artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, e artigo 189.º do CPA. 

As entidades contratantes serão, neste caso, o Município de Leiria e o EP, sob 

a forma de agrupamento, sendo que cada uma das entidades contratantes será responsável 

apenas pelo pagamento da parte do preço que lhe couber nos termos definitivos do 

protocolo a celebrar. 

Em protocolo a realizar entre o Município de Leiria e a Sesagest, SA, ficarão 

estabelecidas todas as condições das intervenções a realizar no âmbito do licenciamento 

requerido, ficando as mesmas sujeitas a prestação de garantia bancária para assegurar o 

bom cumprimento das obrigações da requerente, quer relativamente às obras quer às 

expropriações”. 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres da EP – 

Estradas de Portugal, EPE, e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão e da informação 

do Departamento de Obras Municipais.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de pedido de informação prévia n.º 23/05 - Armindo Grosso da Silva 
DLB N.º 0923/06 | De ARMINDO GROSSO DA SILVA, residente na Rua da Moitoa, n.º 1 – 

Batalha, na qualidade de representante dos proprietários, referente ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de três edifícios habitacionais com obras de 

urbanização, a levar a efeito em Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.07.05, constante do respectivo 

processo (folha 91), deliberou por unanimidade viabilizar a pretensão, pelo prazo de um 

ano, nos termos ao disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

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

1. prever passeios com 1,60m de largura; 

2. assegurar a continuidade dos passeios na zona de impasse, 

nomeadamente na zona da rampa de acesso ao edifício (b); 

3. os espaços destinados a passeio, alargamento de vias e a zona 

ajardinada a Poente do edifício (b), deverão ser cedidos ao domínio público; 

4. prever a localização de recipientes de recolha selectiva de resíduos 

sólidos urbanos subterrâneos, na zona de impasse; 
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5. apresentar projecto de licenciamento das infra-estruturas a executar 

(prolongamento da via existente e impasse), 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;  

6. apresentar os respectivos pedidos de licenciamento de obras para as 

diferentes parcelas, 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, devendo cumprir com os 

seguintes condicionalismos: 

6.1 no que se refere aos edifícios (c) e (b), deverão efectuar-se as seguintes 

rectificações (ver planta de implantação à escala 1/500): 

6.1.1 edifício (c) - a saída da escada da cave deve efectuar-se 

directamente para o átrio de entrada, devendo a porta abrir no sentido da fuga; 

6.1.2 edifício (b) - os fogos T0 deverão dispor de compartimento 

destinado a sala, de acordo com o previsto no Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

6.2 cumprir com o previsto no Regulamento do Plano Director Municipal e 

restante legislação em vigor aplicável, nomeadamente Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas e segurança contra incêndios, devendo ter-se em conta as áreas de sótão com pé 

direito superior a 2,20m que se consideram contabilizáveis para efeitos de índice de 

construção: 

6.3 prever plataformas de nível nas zonas de saída das rampas dos edifícios 

junto aos arruamentos, a fim de se garantir a manobra de saída de viaturas em condições 

de segurança; 

7 previamente ao licenciamento das edificações [edifícios (b) e (c)], deverá 

encontrar-se emitida a licença de obras de urbanização para o arruamento a executar. 

Mais deliberou dar conhecimento do teor da presente deliberação bem como 

do parecer emitido pela EDP Distribuição de Energia, S.A. aos titulares das propriedades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de pedido de vistoria n.º 12/06 - António Raimundo Marto 
DLB N.º 0924/06 | De ANTÓNIO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25-A, 

freguesia de Boa Vista, acompanhado do relatório da vistoria efectuada em 08.06.2006 ao 

exterior do prédio que se encontra em perigo, situado na Rua do Comércio, n.ºs 18 e 20 e 

Rua 31 de Janeiro, n.ºs 2 a 12, freguesia de Leiria 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do relatório da 

vistoria, deliberou por unanimidade o seguinte: 

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

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de 11 de Janeiro, o despacho de 2006.06/08, 

proferido pelo Senhora Vereadora, e o qual ordenou a realização da uma vistoria para 

efeitos do previsto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

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

referida; 

2. remeter o assunto ao Departamento de Equipamento de Máquinas e 

Oficinas, afim de serem tomadas as diligências necessárias, nos termos do conteúdo do 

relatório da vistoria, uma vez que existe a possibilidade de ruína total do prédio com a 
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consequente queda de materiais para a via pública, situação que põe em causa a circulação 

na referida via em condições de segurança. 

Mais deliberou, dar conhecimento da decisão tomada ao autor da exposição 

apresentada em 2006.06.02. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Relatório dos Serviços de Fiscalização 
DLB N.º 0925/06 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Junho de 2006. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.5.1. Processo de loteamento n.º 21/92 - Habineves – Construções, Lda. 
DLB N.º 0926/06 | De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA., com sede na Rua da Fonte, 

n.º 40 – Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes, acompanhado de um 

requerimento a solicitar alterações ao dimensionamento dos passeios e estacionamentos 

junto aos lotes 1 a 9.do loteamento situado em Arrabalde d’ Além, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta as informações prestadas 

pela Divisão de Loteamentos em 27/06/2006 (folha 393), e Departamento de Obras 

Municipais de 05/06/2006 (folha 387), constantes do respectivo processo, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações requeridas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 31/97 - Edifoz – Empreendimentos Imobiliários e 
Turísticos, SA. 
DLB N.º 0927/06 | De EDIFOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., 

acompanhado de um requerimento de Jorge, Daniel & Mário – Construções, Lda., com sede 

na Rua Machado dos Santos, n.º 14 – Edifício Labéria, Escritório 8, freguesia de Leiria, a 

solicitar alteração do uso do lote 90 situado na Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros, 

de comércio/serviços para habitação com o máximo de 3 fogos e o aumento da área da 

cave para estacionamento e o consequente aumento da área de implantação. 

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

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

n.º 177/01 de 04 de Junho, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 27/06/2006, constante do respectivo processo (folha 

1205), deliberou por unanimidade aprovar a alteração requerida para o lote 90 de acordo 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, e autorizar a emissão do aditamento ao respectivo alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.3. Processo de loteamento n.º 10/98 - Rui Pedro da Costa Manso 
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DLB N.º 0928/06 | De RUI PEDRO DAS COSTA MANSO, residente na Rua São Cristóvão 

freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma informação da Divisão de Loteamentos, 

relativamente à definição de limites do caminho que limita a propriedade do promotor do 

loteamento situado em Casal de Santa Clara, freguesia de Parceiros, e a propriedade da 

reclamante Ermelinda Lopes da Silva Grosso. 

Na sequência da reunião realizada no local no dia 23/02/2006, tendo em vista 

um entendimento entre a reclamante, o promotor do loteamento e a Câmara Municipal, 

quanto á definição dos limites do caminho que limita a propriedade do promotor e a 

propriedade da reclamante, procedeu o requerente a esclarecimentos quanto á área do 

terreno loteado e quanto á área de cedência para alargamento do caminho. 

Verifica-se o seguinte: 

- a área do terreno loteado é mantida; 

- a área de cedência para alargamento do caminho é de 680,00m2, sendo 

476,00m2 para a faixa de rodagem e 204,00m2 para passeios; 

- a de cedência, de passeios no interior do loteamento é de  1329,00m2  

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 06/07/2006, constante do respectivo 

processo (folha 506), deliberou por unanimidade aprovar a rectificação requerida e 

autorizar a emissão do aditamento ao alvará, que deve ser requerido no prazo de um ano. 

Mais deliberou dar um prazo de 60 dias para completar as infra-estruturas e 

informar a reclamante da decisão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.4. Processo de loteamento n.º 4/00 - J. Caseiro – Urbanizações e Construções, 
Lda. 
DLB N.º 0929/06 | Retirado 

 
1.5.5. Processo de loteamento n.º 3/02 - Fernando Marta Lopes 
DLB N.º 0930/06 | De FERNANDO MARTA LOPES residente na Rua do Covão, n.º 396 - 

Casal do Pilha, freguesia de Milagres acompanhado de um requerimento a solicitar uma 

operação de loteamento para a constituição de doze lotes para habitação unifamiliar e 

colectiva destinados a 16 fogos num terreno inserido em espaço urbano, em área 

habitacional ou residencial de baixa densidade, em REN, RAN e Zona Verde. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 05/07/2006, constante do respectivo processo (folha 168), 

deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão, nos termos da 

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

redacção dada pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho, atendendo que parte do lote 5 se 

encontra em REN, de acordo com plantas anexas ao processo e por estar proposto a 

transformação de um caminho, situado em espaço condicionado por RAN e REN, num 

arruamento urbano, sem a necessária autorização da Comissão da Reserva Agrícola, 

devendo para o efeito notificar-se o requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 
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Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe 

oferecer sobre a respectiva proposta de indeferimento do pedido. 

Mais deliberou que caso o projecto seja reformulado se torna necessário 

apresentar elementos esclarecedores e que permitam concluir que a autorização do 

Ministério do Ambiente corresponde à intervenção pretendida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.6. Processo de loteamento n.º 23/03 - Resigon – Companhia Agrícola e Gestão, SA. 
DLB N.º 0931/06 |Retirado 

 
1.6. Análise dos seguintes processos de pedidos de informação prévia de loteamento 
1.6.1. Processo de pedido de informação prévia de loteamento n.º 7/02 - Vitor Manuel 
da Silva Carpalhoso 
DLB N.º 0932/06 | De VITOR MANUEL DA SILVA CARPALHOSO, residente Rua da Praça 

n.º 18, freguesia de Boavista, acompanhado de uma exposição apresentada pelo 

requerente, relativa ao pedido de informação prévia de loteamento para constituição de 38 

lotes, destinados a habitação e comércio, a levar a efeito no lugar de Quinta de Santa Clara, 

freguesia de Parceiros, e de uma informação prestada pelo Director do Departamento de 

Operações Urbanísticas, datada de 06/07/06, cujo conteúdo a seguir se transcreve: 

“Face às dúvidas suscitadas pelo requerente, na sequência da deliberação de 16/08/2005, e 

tendo em conta as informações da Divisão de Loteamentos de 03/08/2005 e 29/03/2006, 

considero que o processo deve ser objecto de nova deliberação, no sentido de manifestar a 

intenção de indeferir a pretensão ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Decreto 

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, 

pelos seguintes motivos: 

- verifica-se a falta de elementos cadastrais das propriedades nas plantas e existem 

discrepâncias entre o requerimento, a certidão da Conservatória do Registo Predial, 

as peças escritas e desenhadas, no que se refere à área e limites do prédio a lotear, 

o que impede uma análise correcta do processo.  

- o pedido não se encontra instruído de acordo com o n.º 2 do artigo 1.º da Portaria 

n.º 1110/2001, faltando nomeadamente a indicação, da área total acima da cota de 

soleira, das cérceas, do número de pisos acima e abaixo da cota de soleira e da 

área total de implantação. 

- face aos pontos anteriores e ainda pelo facto de não serem quantificadas as áreas a 

ceder para equipamento e zonas verdes de utilização colectiva, não é possível uma 

análise mais detalhada sobre o cumprimento do regulamento do PDM, 

nomeadamente no que se refere aos parâmetros urbanísticos e em relação às 

áreas a ceder para equipamento e zonas verdes definidas no artigo 82.º, embora, 

face aos elementos apresentados, seja possível concluir que as áreas de cedência 

propostas são insuficientes. 

- insuficiência de lugares de estacionamento público, nos termos do disposto no 

artigo 76.º do regulamento do PDM. 
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- dimensão insuficiente dos passeios face ao disposto na Portaria n.º 1136/2001, de 

25 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio. 

- solução viária deficiente nos termos do parecer do Departamento de Obras 

Municipais, e carecendo também de ser optimizada diminuindo os impasses, 

diminuindo a extensão da rede e propondo a continuidade da estrutura viária para 

além da área do loteamento. 

- o prédio objecto da intervenção estar condicionado pelo Perímetro de Rega do Vale 

do Lis e parcialmente em leito de cheia do Rio Lena, conforme parecer do IDRHa. 

- serem propostas obras de urbanização e lotes na parte do prédio classificada como 

Zona Verde, condicionada por Reserva Ecológica Nacional em desrespeito com o 

artigo 51.º do Regulamento do Plano Director Municipal, o n.º 1 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 93/90, de  5119 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 

12 de Outubro e artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

pelo Decreto-Lei 177/2001, de 4 de Junho.” 

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

transcrita, deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão ao 

abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º 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, pelos motivos constantes da 

mesma, e 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. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.2. Processo de pedido de informação prévia de loteamento n.º 5/04 - S.C.S. – Imo 
Actividade Imobiliária, Lda. 
DLB N.º 0933/06 | De S.C.S IMO ACTIVIDADE IMOBILIÁRIA, LDA., com sede em Rua 

Alves Redol, n.º 1 - Embra, Marinha Grande, acompanhado de um requerimento a solicitar 

um pedido de informação prévia de loteamento destinado a habitação unifamiliar inserido 

em espaço urbano de acordo com a planta de Ordenamento do Plano Director Municipal, 

situado no lugar e freguesia de Azoia. 

Analisado o processo verifica-se que o EP – Estradas de Portugal, EPE (folha 38) 

emitiu parecer desfavorável à pretensão, dado que o terreno a lotear está abrangido pela 

faixa non aedificandi a que se refere o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, 

de protecção ao novo traçado do IC2 – Variante Batalha. 

Verifica-se ainda o seguinte: 

1. não é apresentada certidão de Registo Predial, para verificação do n.º 3 e 

n.º 4 do artigo 14.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. 

2. o processo carece da planta de localização à escala 1/1000, com a 

respectiva localização; 
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3. de acordo com o n.º 5 do artigo 55.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, verifica-se uma insuficiência de área de cedência correspondente a 264,24m2; 

4. a EDP Distribuição de Energia, S.A. (folha 43), solicita elementos sobre o 

valor da potência prevista, para que possa emitir parecer sobre a viabilidade. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 22/06/2006, constante do respectivo processo (folha 52), 

deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão ao abrigo da 

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, e notificar o requerente, nos termos dos 

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

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

 

1.6.3. Processo de pedido de informação prévia de loteamento n.º 3/05 - Ermelinda 
Lopes da Silva Grosso 
DLB N.º 0934/06 | De ERMELINDA LOPES DA SILVA GROSSO, residente na Rua 25 do 

Adrião, 758, Casal Mil Homens, Golpilheira, freguesia e concelho da Batalha, acompanhado 

de um requerimento a solicitar um pedido de informação prévia de um loteamento de 49 

lotes para habitação unifamiliar, sito em Casal de Santa Maria, freguesias de Parceiros e 

Barosa. 

O terreno, com a área de 140.490m2, encontra-se inserido em espaço urbanizável, em área 

habitacional de baixa densidade, sujeita a Plano de Pormenor, e outros solos agrícolas, de 

acordo com a planta de delimitação de Aglomerado Urbano de Leiria do Plano Director 

Municipal. 

 Analisado o projecto, verifica-se o seguinte: 

Quanto à instrução do processo: 
1. De acordo com a alínea a) do nº2 do artigo 1.º da Portaria n.º 1110/01, de 

19 de Setembro, a memória descritiva não indica a descrição dos elementos essenciais das 

redes de infra-estruturas existentes e da sobrecarga que a pretensão poderá implicar; 

Quanto ao projecto de loteamento: 

2. De acordo com o art.41º do DL.555/99 de 16/12 na redacção do 

DL.177/2001 de 04/06, só podem realizar-se operações de loteamento, nas áreas situadas 

dentro do perímetro urbano e em terrenos já urbanizados ou cuja urbanização se encontre 

programada em plano municipal de ordenamento do território, sendo que a proposta de 

loteamento abrange área exterior ao perímetro urbano, nos lotes designados em memória 

descritiva como “Parcelas ou quintas agrícolas”; 

3. O arruamento existente a sul deve ser desenvolvido tendo em conta as infra-

estruturas definidas nos loteamentos confinantes. 

O troço deste arruamento localizado para nascente da via Parceiros – Barosa 

deve ser desenvolvido com perfil idêntico à via estruturante existente e que atravessa a 

Quinta da Carvalha. 

No cruzamento desta via com a via Parceiros – Barosa deve ser considerada 

uma rotunda devidamente dimensionada. 
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4. O presente estudo não prevê áreas para estacionamento. A solução, para 

contemplar lugares de estacionamento pode alterar significativamente a solução geral do 

loteamento de acordo com o art.76º do PDM; 

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

pela Divisão de Loteamentos em 05/07/2006, constante do respectivo processo (folhas 31 e 

32), deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão por não 

cumprir com o Plano Director Municipal, nos termos do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei 

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

Junho, devendo para o efeito notificar-se o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 

do Código do Procedimento administrativo para que no prazo de 30 dias dizer o que se lhe 

oferecer sobre a respectiva proposta de indeferimento do pedido.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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 – 76/2002 - Ampliação da escola primária e jardim-de-infância de 
Monte Real. Estudo de revisão de preços para aprovação. 
DLB N.º 0935/06 | Pela firma A ENCOSTA, CONSTRUÇÕES, S.A. e confirmado pelo DOM 

foi presente para aprovação o estudo de revisão de preços respeitante aos autos de 

medição n.ºs 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16T+; revisão definitiva, da obra 

supra, no valor de €2.656,60 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

(DOM) Departamento de Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o estudo 

de revisão de preços definitiva, apresentado no valor de €2.656,60 + IVA. 

 

2.2. Processo n. º T – 84/2002 - Construção da ponte sobre o rio Lena, Vale Gracioso, 
Casal Mil Homens, Azoia. Informação de trabalhos a menos. 
DLB N.º 0936/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

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

menos nos trabalhos contratuais no valor de €4.419,27 + IVA e trabalhos a menos nos 

trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €2.460,93 + IVA, o que perfaz um total de 

trabalhos a menos no valor de €6.880,20 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e 

autorizar a realização dos trabalhos a menos nos trabalhos contratuais no valor de 

€4.419,27 + IVA e trabalhos a menos nos trabalhos a mais a preços de proposta no valor de 

€2.460,93 + IVA devendo dar-se conhecimento à firma CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 

 

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  
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3.1. Análise de pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 
Leiria. Requerente: Mondial Assistance – Portugal. 
DLB N.º 0937/06 | Presente o requerimento com a entrada n.º 25.195, de 2004.08.27, 

“Mondial Assistance – Portugal”, com sede no Edifício Bartolomeu Dias, Quinta da Fonte, 

Porto Salvo, 2780 Oeiras, em nome do segurado Manuel Pedrosa Pereira, no qual requer 

ao município o pagamento de prejuízos no valor de €534,17 com a substituição de um pneu 

e a reparação de duas jantes do lado esquerdo do veículo automóvel conduzido por Nuno 

Tito Fernandes Pedrosa, com a matrícula 09-38-VD, que foram danificados quando, no dia 

2004.02.02, pelas 08h00m, circulando na via municipal da Guia para o Barracão, nos 

Casais de Bidoeira, ao cruzar-se com um veículo pesado que circulava em sentido 

contrário, embateu em buracos existentes aproximadamente no eixo na via. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 21.CDIA/06, de 30 de Junho ⎯ sobre a qual recaiu o 

despacho «Concordo. À Câmara.» do Senhor Director de Departamento, de 2006.07.10 

⎯ a qual conclui pela proposta de indeferimento da pretensão da requerente, nos 

seguintes termos: 

I -  O caminho municipal n.º 1038, onde se deu o acidente, está na posse do 

Município de Leiria, sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de vias 

municipais. 

II - O Município de Leiria tem o dever, por um lado, de vigiar e fiscalizar de forma 

sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 

municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção e, por outro 

lado, de sinalizar os obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias municipais, de 

modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar 

acidentes.  

III - Uma vez que se apurou que o mau estado do pavimento se encontrava 

devidamente sinalizado e que o município inspeccionava e reparava os buracos existentes 

no caminho municipal n.º 1038 praticamente todas as semanas, tal significa que aquele 

desenvolveu uma actividade diligente, satisfazendo o dever de boa administração que lhe é 

legalmente imposto, empregando todas as medidas exigidas pelas circunstâncias a fim de 

prevenir a ocorrência dos danos, pelo que não se mostram cumpridos os requisitos da 

ilicitude e da culpa. 

IV - Mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os 

danos sofridos no veículo do representado da requerente não são uma consequência 

normal, típica e provável da existência do buraco. 

V - Assim, não se verificam, in casu, os requisitos do facto ilícito e culposo do 

Município de Leiria, bem como o nexo de causalidade entre aquele e os danos invocados 

pela requerente. Considerando que os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual das autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se 

cumpra um deles para inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente 

obrigação de indemnização. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com a citada informação n.º 21.CDIA/06, e manifestar a sua intenção indeferir o pedido 

deduzido e notificar a requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, pronunciar-

se por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-a ainda das horas e local onde o 

processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

3.2. Pagamentos 
DLB N.º 0938/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 29 de Junho a 12 de Julho de 2006 correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 4575, 4641, 4800, 4802, 5226, 5265, 5268, 5278, 5280, 

5292, 5303 a 5308, 5322, 5323, 5329, 5337, 5338, 5385, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs : 436, 437 a 440, 441, 443 a 448, 451 a 472, 474, 477 a 490, e às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 2845, 2891, 2925, 3416, 3418, 3515, 3547, 3663, 3694, 3731, 

3758, 4124 a 4128, 4184, 4185, 4287, 4188, 4326, 4331, 4333, 4366, 4371, 4394, 4395, 

4405, 4406, 4457, 4459, 4476, 4479, 4528, 4529, 4550, 4553, 4568, 4570, 4627, 4629, 

4648, 4649, 4679, 4680, 4682, 4713, 4720 a 4723, 4737, 4738, 4773, 4777, 4882, 4915, 

4931, 4934, 4935, 4960, 5099, 5100, 5114 a 5126, 5128 a 5132, 5134, 5136, 5137, 5139 a 

5141, 5143, 5146, 5150, 5152, 5163, 5164, 5172, 5176, 5178, 5180, 8186, 5191 a 5194, 

5197, 5199, 5201 a 5211, 5214, 5219, 5223, 5227 a 5229, 5231, 5232, 5235, 5239, 5242 a 

5247, 5249, 5251, 5253 a 5258, 5262 a 5264, 5273, 5276, 5281, 5287 a 5290, 5293, 5295, 

5297, 5298, 5300 a 5302, 5309, 5341, 5344, 5353 a 5359, 5365, 5366, 5368 a 5371, 5379, 

5386, 5397 a 5399, 5419, 5420 no valor total de €1.437.638,64. 

 
3.3. Empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, para financiamento de 
diversos investimentos até ao montante de €2.457.630,00 (dois milhões, quatrocentos 
e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta euros). Aprovação das cláusulas 
contratuais. 
DLB N.º 0939/06 | Presente a minuta do Contrato associada ao empréstimo de médio e 

longo prazo para utilização do rateio, até ao montante de €2.457.630,00, para financiamento 

das seguintes acções: 
 

- Jardim de Infância do Telheiro - Barreira € 329.410,00 

- EB 1 de Marinheiros - Marrazes € 141.000,00 

- Requalificação da Praceta de Lisboa – Quinta do Bispo, 

Marrazes 

€ 86.437,00 

- Agro-Museu da Ortigosa – Fase da Instalação € 380.000,00 

- Remodelação do Teatro José Lúcio da Silva € 1.285.783,00 

- Pavilhão Desportivo Municipal Colmeias € 235.000,00 

 

A minuta do contrato de financiamento é a seguir integralmente transcrita: 
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CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ENTRE O BANCO BPI E O MUNICÍPIO 
DE LEIRIA ATÉ AO MONTANTE DE €2.457.630,00 (DOIS MILHÕES 

QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA EUROS) 
 

Entre: 
PRIMEIRO – Isabel Damasceno Campos Costa que outorga na qualidade de Presidente e em 

representação do MUNICÍPIO DE LEIRIA, pessoa colectiva número …………., com sede no 

Largo da República em Leiria, adiante designado por MUTUÁRIO. 

e 

SEGUNDO – Filipe Manuel Mensurado Macedo Cartaxo e Mário João Pereira Gama, que 

outorgam na qualidade de procuradores, em nome e representação do BANCO BPI, S.A. 
com sede na Rua Tenente Valadim, nº 284 – 4100 - 476 PORTO, matriculado sob o número 

35619, na Conservatória do Registo Comercial do Porto, titular do Cartão de Identificação de 

Pessoa Colectiva número 501 214 534 adiante designado por BANCO, 
É celebrado o presente contrato de empréstimo que as partes se comprometem a 

cumprir pontual e integralmente: 

CLÁUSULA 1ª 
(MONTANTE) 

O BANCO concede ao MUTUÁRIO um empréstimo, sob a forma de abertura de crédito, até 

ao montante de € 2.457.630,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos 

e trinta euros). 

CLÁUSULA 2ª 
(FINALIDADE) 

O empréstimo destina-se, exclusivamente, a financiar ….. 

(descrever) 
CLÁUSULA 3ª 

(CONDIÇÕES PRÉVIAS À PRODUÇÃO DE EFEITOS DO CONTRATO) 
1. O presente contrato só entrará em vigor na data em que o MUTUÁRIO apresentar ao 
BANCO os seguintes documentos: 
a) Certidão ou fotocópia autenticada da Acta da Assembleia Municipal a aprovar 

contratação da presente abertura de crédito, indicando, designadamente, o montante e 

a finalidade. 

b) Prova de obtenção do Visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea a) do nº 1 do 

artigo 46º da Lei 98/97 de 26 de Agosto, e demais legislação complementar. 

2. Todos os documentos emanados do MUTUÁRIO devem ser assinados e autenticados 

com o respectivo selo branco. 

CLÁUSULA 4ª 
(UTILIZAÇÃO) 

1. A utilização do empréstimo deverá ser precedida de solicitação escrita do MUTUÁRIO ao 

BANCO, com a antecedência mínima de três dias úteis. 
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2. O pedido de utilização apresentado nos termos do número anterior, deverá indicar 

claramente (i) a aplicação a dar aos fundos (ii) a data prevista para a utilização; (iii) e o 

montante da utilização. 

3. O crédito será utilizado até (indicativamente 31 de Julho de 2006) ………. 

4. A utilização será efectuada através da conta nº ………….. de que o MUTUÁRIO é titular 

junto do BANCO. 
CLÁUSULA 5ª 

(CONTAGEM E VENCIMENTO DE JUROS) 
1. Sobre o montante em dívida no início de cada período de contagem de juros, vencer-se-

ão juros calculados dia a dia, tomando por base um ano de 360 dias. 

2. Durante o período de utilização, os juros serão contados dia a dia sobre o capital em dívida 

e pagos semestral e postecipadamente. 

3. Findo o período de utilização, os juros serão pagos semestral e postecipadamente, 

conjuntamente com as prestações de reembolso de capital. 

CLÁUSULA 6ª 
(TAXA DE JURO) 

1. Sempre que no penúltimo dia de cada período de contagem de juros a Euribor a 6 meses 

se situe no intervalo compreendido entre 2,75% e 5%, o crédito vence juros à taxa nominal 

correspondente à Euribor a 6 meses, base 360, verificada no penúltimo dia útil antes da data 

de início de cada período de contagem de juros, deduzida de uma margem de 0,05 p.p. 

(pontos percentuais), o que, à data de 10 de Julho de 2006, corresponde a …………….%, 

sendo a T.A.E. (calculada nos termos do DL 220/94 de 23 de Agosto) de ……...%. 

2. Caso nas datas referidas em 1. da presente clausula a Euribor a 6 meses se venha a situar 

fora do intervalo referido, o crédito vencerá juros à taxa nominal correspondente à Euribor a 6 

meses deduzida de uma margem de 0,06 pontos percentuais e acrescida do valor absoluto, 

expresso em pontos percentuais, resultante da diferença entre o valor da Euribor a 6 meses 

verificada na data e o valor do limite mais próximo do intervalo referido em 1. da presente 

clausula.   

CLÁUSULA 7ª 
(MORA) 

Sem prejuízo do disposto na clausula 10ª, em caso de mora, no reembolso do capital do 

empréstimo ou no pagamento de qualquer outra prestação pecuniária dele emergente, sobre 

o montante em mora e durante o tempo em que a mora se verificar, incidirá a taxa de juro 

nominal fixada na Cláusula 6ª deste contrato, acrescida, a título de cláusula penal, de quatro 

por cento ao ano ou da sobretaxa legal máxima que no momento estiver em vigor. 

CLÁUSULA 8ª 
(PRAZO E REEMBOLSO) 

1. O prazo de reembolso do empréstimo é de 14 anos, iniciando-se 12 meses a partir da data 

de desembolso. O prazo total do presente empréstimo é de 15 anos a contar da data de 

desembolso. 

 
CMLeiria/ Acta n.º 16, de 2006.07.13 
 
 



                                                                                                                                                                       960 (26)                                       

2. O capital em dívida será pago em 28 prestações iguais, sucessivas e lineares de 

periodicidade semestral  e montante unitário de 87.772,50€, vencendo-se a primeira 1ª em 

(indicativamente 31-01-08). 

3. A antecipação da amortização, total ou parcial, do presente empréstimo, só poderá ocorrer 

no final de cada período de contagem de juros, sendo necessário um aviso prévio do 

MUTUÁRIO, nesse sentido, com um mínimo de 30 dias relativamente a essa data e sendo 

sujeita à avaliação prévia das condições de mercado vigentes na data pretendida para a 

amortização ou liquidação.  

Em resultado dessa avaliação e caso as condições de mercado se tenham alterado de forma 

desfavorável desde a data de contratação da presente abertura de crédito, o BANCO poderá 

estabelecer o valor a pagar pelo MUTUÁRIO correspondente à liquidação da estrutura 

subjacente à taxa de juro conforme estabelecido na clausula 6ª. 

Para o efeito, o Banco deverá emitir documento explicitando a origem e valor dos custos 

inerentes à liquidação supre referida. 

4. O reembolso do empréstimo, o pagamento dos juros, bem como o de todas as outras 

verbas previstas neste contrato serão efectuadas através da conta identificada no n.º 4 da 

Clausula 4ª. 

5. As quantias recebidas pelo BANCO ao abrigo do presente contrato serão imputadas, 

sucessivamente, no pagamento de despesas, impostos e encargos, indemnizações, juros e 

capital. 

CLÁUSULA 9ª 
(GARANTIA) 

1. Em garantia do cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas no presente contrato, 

designadamente para assegurar o reembolso do capital, o pagamento dos juros e demais 

encargos, o MUTUÁRIO consigna a favor do BANCO as receitas que lhe cabem, conforme o 

disposto no n.º 7 do Artigo 24º da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto. 

2. Para efeitos do número anterior, o MUTUÁRIO obriga-se a aprovar e fazer aprovar, bem 

como a obter, todas as deliberações, autorizações e consentimentos necessários à 

consignação de receitas referida no número anterior. 
3. O BANCO fica desde já autorizado a receber as verbas consignadas directamente do 

Estado, até ao limite das importâncias vencidas e não pagas. 

4. Em caso de incumprimento por parte do MUTUÁRIO de qualquer obrigação assumida com 

o BANCO, fica este autorizado a utilizar as importâncias assim utilizadas para satisfazer as 

responsabilidades em dívida. 

5. Se a excussão de tal garantia for insuficiente para pagamento de tudo quanto constitua o 

crédito do BANCO, as responsabilidades não ressarcidas serão satisfeitas pelas demais 

receitas municipais que, nos termos da legislação em vigor, possam ser consignadas à 

satisfação de responsabilidades do MUTUÁRIO. 

6. Para o efeito do disposto no número anterior, o MUTUÁRIO obriga-se a tomar todas as 

medidas, bem como a aprovar e fazer aprovar as deliberações, autorizações e 

consentimentos necessários para que as verbas consignadas sejam recebidas pelo BANCO, 

abstendo-se de praticar actos que prejudiquem ou dificultem esse recebimento. 
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7. O MUTUÁRIO autoriza, desde já, o BANCO a receber directamente do Estado as verbas 

consignadas nos termos do número cinco anterior, até ao limite das quantias que lhe sejam 

devidas. 

CLÁUSULA 10ª 
(VENCIMENTO ANTECIPADO) 

1. O não cumprimento pelo MUTUÁRIO de qualquer das obrigações, pecuniárias ou de outra 

espécie, derivadas do presente contrato, ou de qualquer outra obrigação contraída, pelo 

MUTUÁRIO, ou empresas em que detenha qualquer participação no seu capital social, junto 

do BANCO, de qualquer entidade do Grupo BPI ou junto de qualquer outra Instituição 

Financeira, confere ao BANCO o direito de exigir o imediato e automático vencimento deste 

contrato e, consequentemente, o direito de não proceder a quaisquer desembolsos adicionais 

e de exigir tudo quanto constitua o crédito do BANCO, passando todo o montante a vencer 

juros à taxa nominal prevista na cláusula sexta acrescida da sobretaxa fixada na antecedente 

Cláusula 7ª. 
2.  Igual direito assiste ao BANCO  se o crédito for utilizado para fim diferente daquele para 

que foi concedido ou se se revelarem incorrectos os elementos, informações e documentos 

entregues pelo MUTUÁRIO ao abrigo do presente contrato, ou ainda, se os mesmos 

revelarem considerável diminuição das garantias.  

3. O montante final exigível pelo BANCO no caso de vencimento antecipado, inclui, para além 

do capital, juros e outras despesas, o eventual valor de mercado da estrutura subjacente à 

taxa de juro, conforme estabelecido na clásula 6ª. 

CLÁUSULA 11ª 
(DISPOSIÇÕES DIVERSAS) 

1. São da conta do MUTUÁRIO todas as despesas e encargos decorrentes da celebração e 

execução deste contrato, bem como as despesas judiciais e extra-judiciais, incluindo 

honorários de advogado e solicitador, que o BANCO faça para garantia e cobrança do seu 

crédito. 

2. O MUTUÁRIO autoriza, desde já, o BANCO a ceder, total ou parcialmente, a sua posição 

contratual a outra(s) instituição(ões) de crédito de primeira ordem, sem prejuízo das 

correspondentes notificações ao MUTUÁRIO com uma antecedência mínima de 30 dias em 

relação à data de início de um período de contagem de juros e desde que da cessão não 

resultem condições mais gravosas para este. 
3. O MUTUÁRIO declara e obriga-se para com o BANCO a tratar os créditos emergentes das 

obrigações assumidas no presente contrato em paridade com o conferido às demais 

obrigações e compromissos assumidos pelo MUTUÁRIO, nomeadamente no que diz respeito 

à prestação de quaisquer garantias, reais ou obrigacionais. 

CLÁUSULA 12ª 
(FORO) 

Para todas as questões emergentes do presente contrato é estipulado o foro da Comarca 

de ………….. 
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Feito em 3 exemplares devidamente rubricados e assinados, destinados a cada uma das 

partes. 

………………………. 

 

O Banco BPI     O Município de Leiria 
 

A Câmara, depois de analisar a minuta do contrato acima transcrito para 

financiamento das acções supracitadas, deliberou por unanimidade aprová-la, autorizar a 

celebração do contrato e conferir poderes à Senhora Presidente para a sua outorga. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.4. Antecipação de receitas pela concessão de energia eléctrica de baixa tensão 
DLB N.º 0940/06 | O Orçamento Municipal para 2006 prevê a arrecadação de uma receita 

de €10…… por antecipação das rendas futuras da EDP pela concessão de energia eléctrica 

em baixa tensão pelo período de cinco anos.  

Esta antecipação determina a realização de uma operação com recurso a instituições de 

crédito. A operação consiste, no essencial, numa cessão de créditos do Município em que 

este cede os seus créditos sobre rendas futuras a entidade ou entidades bancárias. 

Esta operação, que sendo uma cessão de créditos não constitui endividamento 

adicional, não tem qualquer interferência nas relações entre o Município e a EDP. 

A Câmara deliberou por unanimidade abrir procedimento, por convite às 

instituições de crédito abaixo designadas, para montagem da operação de antecipação de 

receitas futuras pela concessão de energia eléctrica em baixa tensão pelo período de cinco 

anos.  

Mais deliberou, dirigir convite às instituições de crédito abaixo, que podem 

concorrer isoladamente ou em associação: 

Banco Espírito Santo; 

Banco BPI;  

Banco Totta & Açores; 

Banco Millenium BCP; 

BANIF – Banco Internacional do Funchal 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria; 

Caixa Geral de Depósitos; 

Montepio Geral. 

 
3.5. Prestação de contas de 2002/2003 e 2004. Balanço inicial de 2002, mapa do 
controlo orçamental da despesa, mapas de contas de ordem, mapas de operações de 
tesouraria, mapa fluxos de caixa, mapas de dívidas a terceiros, mapa do activo bruto, 
mapa das amortizações, mapa dos empréstimos. 
DLB N.º 0941/06 | Presente o Balanço inicial de 2002, mapa do controlo orçamental da 

despesa, mapas de contas de ordem, mapas de operações de tesouraria, mapa fluxos de 
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caixa, mapas de dívidas a terceiros, mapa do activo bruto, mapa das amortizações e o 

mapa dos empréstimos. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos 

Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia 

Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o Balanço Inicial de 2002 e as rectificações 

ao mapa do controlo orçamental da despesa de 2002, mapas de contas de ordem, mapas 

de operações de tesouraria, mapa fluxos de caixa, mapas de dívidas a terceiros, mapa do 

activo bruto, mapa das amortizações e o mapa dos empréstimos relativos ao triénio 

2002/04. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.6. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 0942/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 12 de Julho de 2006, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €2.430.739,12 sendo de Operações 

Orçamentais €1.829.214,95 e de Operações de Tesouraria €601.524,17. 

       A Câmara tomou conhecimento. 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira ausentou-se da reunião aquando da 

análise dos restantes pontos. 

 

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

 
Voto de pesar 
DLB N. º 0943/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de 

ser concedido um voto de profundo pesar ao funcionário Adriano Pereira do Rosário, 

Auxiliar de Serviços Gerais do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento 

de seu pai. 
Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade conceder um voto de profundo 

pesar ao funcionário Adriano Pereira do Rosário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
 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. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n.º 
196-A/01, de 10 de Março: Maria Isabel Gaspar Soares Jerónimo 
DLB N. º 0944/06 | Presente o ofício n. º 1293 datado de 2006/05/12, do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, (Ent. n. º 14752 de 06/06/08), acompanhado de um 

pedido apresentado por Maria Isabel Gaspar Soares Jerónimo a solicitar  parecer para a 

instrução de processo para criação de uma empresa no ramo de actividade de: Comércio a 
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Retalho de Artigos de Papelaria, Jornais e Revistas, a localizar na Rua do Vale n. º 75, loja 

75 A, Vale da Bajouca, Bajouca. 

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

Freguesia de Bajouca constante no ofício n. º 124.6 de 2006/06/23 anexo ao respectivo 

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

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

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

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.                     

 

5.2. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n. º 
196-A/01, de 10 de Março: João Paulo Pedrosa Ferreira e Agostinha Moreira Santos 
Ferreira 
DLB N. º 0945/06 | Presente o ofício n. º 1494 datado de 2006/07/06, do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, ( Ent. n. º  14583 de 06/06/07), acompanhado de um 

pedido apresentado por João Paulo Pedrosa Ferreira e Agostinha Moreira Santos Ferreira a 

solicitar parecer para a instrução de processo para a criação de uma empresa no ramo de 

actividade de: Restaurante de Tipo Tradicional, a localizar na Rua Sá de Miranda, Lote 10 

cave, Leiria. 

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

Freguesia de Leiria constante no ofício n. º 795/06, de 2006/06/27, anexo ao respectivo 

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

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

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

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.                     

 
5.3. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n. º 
196-A/01, de 10 de Março: Paula Catarina Duarte Varalonga  
DLB N. º 0946/06 | Presente o ofício n.º 1390 datado de 2006/05/23, do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, (Ent. n.º 13340 de 06/05/25), acompanhado de um 

pedido apresentado por Paula Catarina Duarte Varalonga a solicitar parecer para a 

instrução de processo para criação de uma empresa no ramo de actividade de Ervanária, a 

localizar na Rua da Base Aérea, n.º 9, loja 127A, Edifício Brás – Monte Real, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto, teve em conta a opinião manifestada pela Junta de 

Freguesia de Monte Real constante no ofício n.º 153/06, de 2006/06/29, anexo ao 

respectivo processo, e, considerando o interesse da iniciativa, deliberou por unanimidade, 
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de 

Março, emitir parecer favorável à criação da empresa pretendida, a qual deverá possuir 

instalações adequadas e licenciadas para a sua laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.4. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n. º 
196-A/01, de 10 de Março: Paula Cristina Caseiro Norte 
DLB N. º 0947/06 | Presente o ofício n.º 1387, datado de 2006/05/23, do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (Ent. n. º 13341 de 06/05/25), acompanhado de um 

pedido apresentado por Paula Cristina Caseiro Norte a solicitar parecer para a instrução de 

processo para criação de uma empresa no ramo de actividade de Prestação de Serviços às 

Empresas – Área Ambiental, a localizar na Rua Inácio Aires de Azevedo, Lote 90 3D, 

Guimarota, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto, teve em conta a opinião manifestada pela Junta de 

Freguesia de Leiria constante no ofício n. º 796/06 de 2006/06/27 anexo ao respectivo 

processo, e, considerando o interesse da iniciativa, deliberou por unanimidade, ao abrigo 

do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24. º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, 

emitir parecer favorável à criação da empresa pretendida, a qual deverá possuir instalações 

adequadas e licenciadas para a sua laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.5. Licença especial de ruído (Ent. n.º 15708/06) 
DLB N. º 0948/06 | Presente requerimento da Freguesia de Monte Redondo a solicitar 

licença especial de ruído para a realização de espectáculo de “Bandas DJ” a realizar num 

Pavilhão sito na Rua dos Marques, em Casal Novo, freguesia de Monte Redondo, deste 

concelho, nos dias 15 de Julho e 12 de Agosto, no horário compreendido até entre as 

00h:00m e as 8h:00m. 

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

apenas até às 05h:00m, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.6. Licença especial de ruído (Ent. n.º 13995/06) 
DLB N. º 0949/06 | Presente o requerimento de ILíDIO GRILO GOMES, residente na Rua 

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

para a realização de Bailes de Verão, no parque de estacionamento, do seu 

estabelecimento sito no lugar de Grou, freguesia de Monte Redondo, no período 

compreendido entre 15 de Julho a 1 de Setembro, todas as sextas feiras, desde as 22h:00 

m até às 2h:00m, consultada a respectiva freguesia, esta emitiu parecer favorável. 

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

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

 

5.7. Licença especial de ruído (Ent. n.º 17012/06) 
DLB N. º 0950/06 | Presente o requerimento de Horácio Reinaldo Cardinali da Silva, 

residente na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1133, Apariços, freguesia de Santa 

Eufémia, a solicitar licença especial de ruído para proceder à realização de um espectáculo 

de animação de rua no recinto onde se realizou o Festival da Sardinha na Praia do 
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Pedrógão, freguesia de Coimbrão, nos dias 21, 22 e 23 de Julho corrente, no horário 

compreendido entre as 22h:00m e as 01h:00m. 

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

apenas para os dias 22 e 23 de Julho corrente, de modo a não colidir com as actividades do 

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

 

5.8. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 16037/06) 
DLB N. º 0951/06 | Presente requerimento da Freguesia de Regueira de Pontes, a solicitar 

licença especial de ruído para proceder à realização dum torneio de Futsal de 24horas, nos 

dias 7 e 8 de Julho do corrente ano, a realizar em Chãs, freguesia de Regueira de Pontes 

do qual consta o despacho da Exma. Senhora Presidente de 2006/06/28 a deferir o pedido.  

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

2006/06/28 da Exma. Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença 

especial de ruído para o efeito. 

 
5.9. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n.º 16195/06) 
DLB N. º 0952/06 | Presente o requerimento de ANTÓNIO FILIPE BARBOSA, em 

representação da Empresa Sá Machado e Filhos, S.A, Apartado 63, Vila do Prado, 

freguesia de Veiga do Inso, concelho de Braga, a solicitar licença especial de ruído, no 

período compreendido entre 1 de Julho e 31 de Dezembro do corrente ano, para todos os 

dias normais de trabalho de (2.ª a 6.ª feira), no horário das 19h:00m às 21h:00m, para 

proceder a trabalhos inerentes à “Empreitada para a construção do Museu do Moinho de 

Papel, na Zona de Intervenção Polis em Leiria”, designadamente para movimentação aérea 

de materiais de camiões e máquinas de pequena dimensão, de grua e ainda trabalhos de 

picagem de pavimentos, de paredes e de revestimento, do qual consta o despacho da 

Exma. Senhora Presidente de 2006/06/29 a deferir o pedido.  

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

2006/06/29 da Exma. Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença 

especial de ruído para o efeito. 

 

Ponto seis 
 Divisão  da  Acção Educat iva  

 
Transportes Escolares. Circuitos Especiais. Ano Lectivo 2006/2007 
DLB N. º 0953/06 | Retirado 

 

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

 
7.1. Análise do seguinte processo relacionado com a Cultura 
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7.1. Doação de Carlos José Gomes Vieira à Biblioteca Municipal de Leiria Afonso 
Lopes Vieira de obras literárias de Venceslau de Morais e José Daniel Rodrigues da 
Costa  
DLB N. º 0954/06 | O senhor Carlos José Gomes Vieira vem doar à Biblioteca Municipal de 

Leiria Afonso Lopes Vieira as seguintes obras literárias: 

1) COSTA, José Daniel Rodrigues da – Barco da Carreira dos Tolos: obra crítica, 

moral e divertida. 2.ª edição, Lisboa: Off. De J. F. M. De Campos, 1820  

2) COSTA, José Daniel Rodrigues da – Assim se passa o Serão: obra crítica e 

interessante à curiosidade de muita gente (...). Lisboa: Na Impressão de João 

Nunes Esteves, 1825 

3) MORAIS, Venceslau de – Dai-Nippon : o grande Japão. 2.ª edição, Lisboa : Seara 

Nova, 1923 

4) MORAIS, Venceslau de – Cartas do Japão. Lisboa : Portugal-Brasil Sociedade 

Editora, 192-?, 3 vol. Encadernados num só: Vol. I (1907-1908), II (1909-1910), III 

(1911-1912)  

5) MORAIS, Venceslau de – Relance da história do Japão. Porto: Maranus, 1924 

6) MORAIS, Venceslau de – Relance da alma japonesa. Lisboa: Portugal-Brasil 

Sociedade Editora, 1925? 

Esta oferta vem enriquecer a colecção documental de Interesse Local, pois José 

Daniel Rodrigues da Costa (1757-1832), conhecido com o pseudónimo de Josino Leiriense, 

é natural do concelho e foi um escritor muito popular na sua época. Contemporâneo de 

Bocage, foi por este caricaturado em seus escritos. A Biblioteca Municipal já possuía alguns 

títulos deste escritor mas a sua bibliografia é muito extensa, pelo que estas duas obras 

vieram colmatar duas falhas na colecção existente. 

As obras de Venceslau de Morais (1854-1929) são um contributo claro para o 

enriquecimento do Fundo Documental de Preservação da Biblioteca. Venceslau é 

conhecido como o escritor português que viveu uma parte significativa da sua existência em 

Tokushima (cidade geminada de Leiria). Os títulos oferecidos correspondem às edições 

publicadas em vida pelo seu autor. 

As obras oferecidas pelo seu valor bibliográfico e informativo serão incluídas no 

núcleo documental excluído do empréstimo domiciliário.  

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aceitar a doação e 

agradecer a Carlos José Gomes Vieira pelo seu gesto altruísta. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta.                     

 

7.1.2. Apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Maceirense para obras na sua sede 
DLB N. º 0955/06 | Retirado 

 
7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
7.2.1. Jogos de Leiria 2006. Despesas com a Fase do 1.º Ciclo 
DLB N. º 0956/06 | Tendo em consideração a importância dos Jogos de Leiria 2006, 

nomeadamente a Fase do 1.º Ciclo para a população alvo a que se destina, a Senhora 
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Vereadora Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, apresenta um mapa de despesas totais 

efectuadas com o respectivo evento: 

TOTAL DE DESPESAS 

DESPESAS VALOR 

Transportes (Rodoviária do Tejo) €3.360,00 

T-Shirts (Brindicis) €3.688,69 
Alimentação - Lanches  (Restaurante “A 
Grelha”) €2.895,20 

Cedência de Instalações Desportivas – Estádio 
Municipal de Leiria (Leirisport, E.M.) €1.258,40 

TOTAL €11.202,29 

 

Presente o mapa relativo às despesas com os Jogos de Leiria 2006 – Fase do 1º Ciclo, 

propõe a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, o pagamento das seguintes verbas: 

ENTIDADE VALOR 

Restaurante “A Grelha” €2.895, 20 

Leirisport, E.M. €1.258, 40 

 

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

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

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

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade efectuar o pagamento das verbas no valor de €2.895, 20 (dois mil 

oitocentos e noventa e cinco euros e vinte cêntimos) ao Restaurante “A Grelha” e €1.258, 

40 (mil duzentos e cinquenta e oito euros e quarenta cêntimos) à Leirisport, E.M.. 

 
7.2.2. “XII Internacional Júnior de Leiria”. Apoio ao Centro Internacional de Ténis de 
Leiria 
DLB N. º 0957/06 | Na sequência do pedido do Centro Internacional de Ténis de Leiria 

(registo Ent. n.º 14037/06 de 01/06/2006) a solicitar ao Município de Leiria apoio para a 

realização do evento acima mencionado, a decorrer entre os dias 28/07/06 e 05/08/06, 

propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição do seguinte 

apoio: 

- transporte e colocação de plantas para decoração do espaço envolvente; 

- 350 t-shirts do Município e outras lembranças aos atletas e clubes participantes; 

- comparticipação em 50% da despesa relativa ao alojamento dos atletas até ao 

montante máximo de €4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa euros); 

- assegurar o transporte dos atletas, entre o local de alojamento do clube e vice-

versa; 

- atribuição de um apoio financeiro de €5.000,00 (cinco mil euros). 
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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 atribuir ao Centro Internacional de Ténis de Leiria um apoio 

financeiro de €5.000,00 (cinco mil euros) e outro no montante de 50% das despesa com o 

alojamento até ao limite de €4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa euros), mediante a 

apresentação dos comprovativos de despesa, conceder o apoio material e logístico acima 

mencionado necessário ao normal desenvolvimento do Torneio e assegurar o transporte 

dos atletas entre o local de alojamento e o clube e vice-versa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2.3. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia celebrado entre o 
Município de Leiria e a “Oásis - Organização de Apoio e Solidariedade para a 
Integração Social”. Rectificação à deliberação n.º 1780/05, constante da acta n.º 37 
DLB N. º 0958/06 | No âmbito da celebração do Protocolo de Colaboração para a Prática de 

Hipoterapia entre o Município de Leiria e a “Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade 

para a Integração Social”, presente em Reunião de Câmara de 2005.12.02. 

Considerando que, a Associação supracitada solicitou o prolongamento da vigência 

do referido protocolo, por apenas ter iniciado a prática da Hipoterapia no mês de Março do 

corrente ano, o mesmo deverá ser alterado na sua redacção, designadamente na sua 

Cláusula 4.ª (Vigência), proporcionando aos alunos inseridos no projecto, mais um mês de 

terapêutica. 

Assim, propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto Eng.ª Isabel 

Gonçalves, que na deliberação n.º 1780/05 da acta n.º 37, onde se lê “...e termina no dia 30 

de Junho de 2006 ...” deverá ler-se “ ...e termina no dia 31 de Julho de 2006 ...”.   

 

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

do artigo 13.º, e de acordo com a alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99 

de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a 

Câmara deliberou por unanimidade concordar com a respectiva rectificação da 

deliberação n.º 1780/05 da Acta n.º 37, de 2005.12.02, de acordo com o acima transcrito. 

 

7.2.4. Apoio para a realização do “XII Torneio de Lançamentos da Juventude 
Vidigalense” 
DLB N. º 0959/06 | Presente o ofício Ent. n.º 15591/06 de 19/06/2006, da Juventude 

Vidigalense, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização do evento 

acima mencionado, que irá decorrer no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, nos dias 

29 e 30 de Julho de 2006. 

Considerando a evolução quantitativa e qualitativa dos atletas participantes nesta 

competição de elevado nível nacional; 

 

Considerando que dos cerca de 400 atletas esperados nas três jornadas do Torneio, este 

conta com a presença de atletas com resultados desportivos de excelência, de renome 
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nacional e internacional, designadamente atletas olímpicos, representantes dos melhores 

clubes portugueses, bem como atletas espanhóis e suecos. 

Propõe, por isso, a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição 

do seguinte apoio: 

- transporte e colocação de 8 mesas de banquete e 100 cadeiras, no Centro Nacional 

de Lançamentos de Leiria; 

- transporte e montagem de bancada ou cadeiras para cerca de 200 pessoas, no 

Centro Nacional de Lançamentos de Leiria; 

- transporte e colocação de 50 grades em plástico, no Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria; 

- 400 t-shirts com o logótipo do Município de Leiria e impressão alusiva ao evento; 

- atribuição de um apoio financeiro de €5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros); 
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 atribuir à Juventude Vidigalense um apoio financeiro de 

€5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros), 400 t-shirts do Município, bem como todo o apoio 

logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Análise do seguinte processo relacionado com a Juventude 
Rock Pedrógão 
DLB N. º 0960/06 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente a Informação Interna 

n.º 7357/2006, da Divisão de Desporto e Juventude, que abaixo se transcreve: 

«Na sequência do verificado em anos anteriores, a Divisão de Desporto e Juventude 

considera relevante que se realizem na Praia do Pedrógão, nos meses de Julho e Agosto, 

actividades que promovam os trabalhos de índole musical de jovens de Leiria.  

Para o efeito, a Divisão de Desporto e Juventude sugere a realização de mais uma edição 

da iniciativa Rock Pedrógão que poderá, para efeitos de promoção e caso V. Exa. entenda 

como conveniente, estar integrado no Férias 100 Limites, cujo programa é da 

responsabilidade da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, e para o qual foi 

estabelecido com a Câmara Municipal um contrato-programa. 

Propõe-se, por conseguinte e em complemento ao supra referido programa, a realização do 

Rock Pedrógão, em horário nocturno, na Praça onde se realiza o Festival da Sardinha, nos 

dias 21 e 28 de Julho, 4, 18 e 25 de Agosto, solicitando-se desde já autorização para a 

realização de despesas relacionadas com a organização do evento (exemplo: cachets das 

bandas, logística, etc.) 

 As despesas a efectuar neste âmbito estão em conformidade com o Plano de 

Actividades da Câmara Municipal para 2006, Código de Classificação Económica 

12/0602039904 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 9999/ 2006/ A/ 301). 

Sugere-se que o assunto seja presente na próxima reunião de Câmara. 

À consideração superior.» 
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Propõe a Senhora Presidente a realização do Rock Pedrógão. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a realização do Rock 

Pedrógão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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  P r e s i d e n t e   

 
8.1. Apoio para a Unidade Canina de Salvamento de Leiria 
DLB N. º 0961/06 | Retirado 
 
8.2. Regulamento de Cedência e Utilização da Piscina Municipal da Maceira 
DLB N. º 0962/06 | Foi presente o regulamento de cedência e utilização da piscina 

Municipal da Maceira, que a seguir se transcreve: 

“ REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA 
MACEIRA” 

REGULAMENTO 
I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 
(Objecto) 

O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do nº 1, do artigo 13.º 

da Lei 159/99 de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n. º 6 do artigo 64. º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19. º da Lei n.º 42/98, de 18 de Janeiro, 

estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização da Piscina 

Municipal da Maceira e inclui as seguintes instalações: 

●    Uma Piscina de 16,60mx10m de profundidade mínima 0,90m e máxima 1,20m;  

●   Zona de serviços de apoio constituída por Recepção, Vestiários, Chuveiros, 

Sanitários e Posto Médico; 

●    Zona Técnica onde se encontra todo o equipamento técnico de tratamento do ar 

e da água;  

Artigo 2º 
(Gestão, administração e manutenção) 

1. A LEIRISPORT, EM. é a entidade responsável pela gestão, administração e 

manutenção da Piscina Municipal da Maceira. 

2. A LEIRISPORT, EM. nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 

procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, de acordo 

com o disposto no Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 de Setembro. 

II – UTILIZAÇÃO 
Artigo 3º 

(Âmbito da utilização) 
A Piscina Municipal da Maceira destina-se prioritariamente a ser utilizada de acordo com os 

seguintes tipos de actividade: 

1º Actividades promovidas/apoiadas pela Leirisport, EM; 
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2º Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

3º Actividades de Formação de Crianças e Jovens devidamente enquadradas por técnicos; 

4º Actividades de Formação de Adultos devidamente enquadradas por técnicos; 

5º Actividades de Lazer e Manutenção devidamente enquadradas por técnicos; 

6º Actividade Livre; 

7º Eventos desportivos no âmbito da Formação; 

8º Eventos desportivos no âmbito do Lazer e Manutenção; 

Artigo 4º 
(Prioridade de cedência de espaços/pista) 

1. Na atribuição de cedência de espaços/pistas para actividades regulares respeitar-se-ão 

as seguintes prioridades, por tipo de utilizadores  

 

  De 2ª a 6ª Feira 

 

 

 

 

 

 

 

Até às 13h00m 

 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, 

EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria;  

3. Escolas Públicas e Particulares do Concelho de 

Leiria; 

4. Actividade Livre; 

5. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

da Freguesia, sem propriedade, gestão ou direito de 

utilização de outra piscina;  

6. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, sem propriedade, gestão ou 

direito de utilização de outra piscina;  

7. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, com propriedade, gestão ou 

direito de utilização de outra piscina;  

8. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

fora do Concelho de Leiria; 

 

Das 13h00m às 14h30m 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, 

EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pala Câmara 

Municipal de Leiria  

3. Actividade Livre; 

 

 

 

 

 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, 

EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria;  

3. Escolas Públicas e Particulares do Concelho de 
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Das 14h30m às 16h00m 

Leiria; 

4. Actividade Livre; 

5. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

da Freguesia, sem propriedade, gestão ou direito de 

utilização de outra piscina;  

6. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, sem propriedade, gestão ou 

direito de utilização de outra piscina;  

7. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, com propriedade, gestão ou 

direito de utilização de outra piscina;  

8. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

fora do Concelho de Leiria; 

 

 

 

 

 

A partir das 16h00m  

 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, 

EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria 

3. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

da Freguesia, sem propriedade, gestão ou direito de 

utilização de outra piscina;  

4. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, sem propriedade, gestão ou 

direito de utilização de outra piscina;  

5. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, com propriedade, gestão ou 

direito de utilização de outra piscina;  

6. Actividade Livre; 

7. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

fora do Concelho de Leiria; 

 

Sábados 

 

 

 

Até às 13h00m 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 

LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria; 

3. Actividade Livre; 

4. Serviços prestados (aulas ou outros) por 

entidades da Freguesia, sem propriedade, 

gestão ou direito de utilização de outra piscina;  

5. Serviços prestados (aulas ou outros) por 

entidades do Concelho de Leiria, sem 
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propriedade, gestão ou direito de utilização de 

outra piscina;  

6. Serviços prestados (aulas ou outros) por 

entidades do Concelho de Leiria, com 

propriedade, gestão ou direito de utilização de 

outra piscina;  

7. Serviços prestados (aulas ou outros) por 

entidades fora do Concelho de Leiria; 

 

A partir das 13h00m 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, 

EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria;  

3. Actividade Livre; 

 

Domingos 

 

A partir das 9h00m 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela LEIRISPORT, 

EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria;  

3. Actividade Livre; 

 
2. Em caso de empate terão prioridade as entidades que garantirem melhor taxa de 

ocupação por período horário. 

3. As prioridades de cedências de espaços a que se referem os números anteriores só 

serão válidas se as entidades utilizadoras respeitarem as taxas mínimas de ocupação 

por espaço/pista, sem o qual deixarão de ter direito ao espaço. 

4. As actividades referidas na alínea anterior só poderão ser desenvolvidas caso não 

colidam com a tranquilidade, segurança e conforto dos demais utilizadores do plano de 

água. 

5. Em todos os horários será sempre garantida a disponibilidade mínima de uma pista para 

a “actividade livre”, salvo quando aí ocorrerem eventos/competições desportivas. 

Artigo 5º 
(Configuração de espaços/pistas) 

1. As configurações referidas no número anterior são as constantes no quadro infra, 

estando sujeitas aos números mínimos e máximos de lotação, bem como ao requisito 

de apenas se aplicarem às pistas adjacentes aos cais dos planos de água. 

2. A configuração dos espaços prevista no quadro infra estará condicionada à ocupação 

total das restantes áreas de pistas afectadas, só podendo ser aplicada quando a 

cedência das duas pistas se verifique a uma única entidade ou quando duas entidades 

distintas manifestem por escrito acordo quanto à partilha e configuração do espaço. 

TIPO DE ESPAÇO Nº MÍNIMO DE 

UTENTES 

Nº MÁXIMO DE 

UTENTES 

 
CMLeiria/ Acta n.º 16, de 2006.07.13 
 
 



                                                                                                                                                                       975 (41)                                       

PISTA 4 8 

ESPAÇO 25M2 4 8 

ESPAÇO 50M2 8 16 

 
Artigo 6º 

(Controlo de lotação e utilização) 
1. Deverá ser respeitado por todas as entidades as lotações de utilizadores permitidos por 

pista, com o n.º mínimo de 4 (quatro) e máximo 8 (oito) nas turmas de adultos e 10 

(dez) nas turmas de crianças até 16 anos. 

2. A utilização das instalações é objecto de controlo, relativamente à frequência da 

mesma. Se se verificar que algum grupo ou classe/turma não consegue cumprir o n. º 

mínimo de ocupação da pista, perderá o direito à sua utilização a favor de outra 

entidade que o consiga cumprir. Excepcionalmente, pode ser mantida a sua utilização 

se não houver necessidade de ocupação por outra entidade ou público livre, sob 

pagamento do preço a 100%, mesmo que se trate de entidade com isenção/redução.  

3. A avaliação dos requisitos referidos nos pontos anteriores do presente artigo será feita 

mensalmente. 

4. Os espaços atribuídos à competição não estarão sujeitos ao número mínimo de atletas 

por pista. No entanto, as taxas de ocupação das pistas poderão servir de critério no 

processo de atribuição de pistas. 

5. Todas as reservas e cobranças de espaço nos planos de águas serão efectuadas com a 

configuração de pista, tal como consta na atribuição de pistas em vigor. 

6. Os pedidos de pista implicam a comunicação à LEIRISPORT, EM da turma a que se 

destinam, no sentido de ser alterada a parametrização. A utilização de novos espaços 

solicitados só será possível após a parametrização dos mesmos. 

7. Não serão autorizadas as utilizações de pistas livres sem a prévia solicitação (por e-

mail, fax ou oficio) das mesmas e sem a sua parametrização. 

8. Não serão autorizadas as trocas e/ou cedências de pistas entre entidades utilizadoras 

sem a prévia autorização da Leirisport, EM. Para tal, as entidades interessadas devem 

solicitar a autorização por escrito e com uma antecedência mínima de 72 horas. 

Artigo 7º 
(Tipos de utentes e controlo de acessos) 

1. O acesso aos espaços de prática da Piscina Municipal da Maceira apenas será 

permitido aos utentes devidamente inscritos e na posse do cartão de utente pessoal e 

intransmissível. 

2. O acesso às zonas dos balneários, piscinas, efectuar-se-á mediante a validação do 

utente nos torniquetes de controlo de acessos. 

3. A LEIRISPORT, EM emitirá após o processo de inscrição, para cada tipo de utilizador, 

inscrito em aulas/treino ou utilização livre, um cartão de utente que dará acesso aos 

espaços desportivos e de serviços de apoio, após preenchimento de ficha de utilizador, 

pagamento dos actos administrativos e cumprimento dos demais requisitos obrigatórios 

por lei. 
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4. Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 

pelos funcionários da LEIRISPORT, EM., também devidamente identificados. 

5. O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade sempre 

que a LEIRISPORT, EM. considerar necessário para o bom funcionamento da Piscina 

e/ou das actividades.  

6. As crianças utentes com idade igual ou inferior a 7 anos, incluindo aqueles que 

completem os 8 anos até 31 de Julho de cada época, e os cidadão portadores de 

deficiência motora ou mental têm a possibilidade de usufruir do acompanhamento de 

um adulto até aos balneários e lava-pés antes e no final das aulas na piscina. 

7. O cartão de acompanhante será nominal e emitido para o utente infantil ou portador de 

deficiência, ou seja, será um cartão associado ao utente infantil ou portador de 

deficiência. 

8. O cartão de acompanhante deverá ser solicitado no acto de inscrição pelo encarregado 

de educação do utente infantil ou portador de deficiência, sendo-lhe disponibilizado 

mediante o pagamento dos custos administrativos. 

9. Só será emitido um cartão de acompanhante por utente infantil ou portador de 

deficiência, que terá validade até 31 de Julho da época a que respeita e que ficará 

associado ao horário da criança/portador de deficiência. 

10. Os acompanhantes que já possuam o Cartão Mais Leiria para utilização no Estádio 

Municipal de Leiria ou da Piscina, não necessitam de solicitar novo cartão. Basta indicar 

no momento da solicitação o número do código de barras do seu cartão. 

11. O cartão de acompanhante será o único meio de aceder com os utentes infantis ou 

portadores de deficiência aos balneários, portanto deverá acompanhar sempre o utente 

infantil ou portador de deficiência. 

12.  A autorização de acesso referida no n.º anterior restringe-se aos balneários e galeria de 

acesso ao lava-pés. O adulto acompanhante deverá deixar o utente acompanhado 

entregue ao professor e sair imediatamente para a zona exterior aos balneários. No final 

da aula, o adulto acompanhante poderá passar de novo para os balneários a fim de 

acompanhar o utente acompanhado.  

13. O adulto acompanhante deverá vir obrigatoriamente munido de chinelos para poder 

circular entre os balneários e o lava-pés. 

14. O cartão de acompanhante não permite a utilização da piscina. Caso o acompanhante 

pretenda utilizar a piscina em simultâneo com o utente acompanhado, deverá inscrever-

se como utente do regime livre. 

15. No caso da actividade livre, o adulto acompanhante da criança até aos 3 anos inclusive 

ou de portador de deficiência sem autonomia mental e/ou motora deverá utilizar o seu 

cartão de utente devidamente carregado para aceder ao plano de água ficando a 

criança isenta do pagamento da utilização e do valor da inscrição no sistema de gestão 

de utentes, devendo a mesma, em todo o caso, ser portador do seu cartão de utente e 

ter a sua inscrição devidamente regularizada. 

16. Quando o utente se esquecer do seu cartão ou do cartão de acompanhante, o utente e 

o adulto acompanhante deverão dirigir-se à recepção e solicitar a emissão de um 
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documento para poderem passar nos torniquetes. Esta operação poderá demorar 

alguns minutos e os documentos só serão emitidos se o utente acompanhado tiver toda 

a sua situação regularizada: mensalidade em dia, atestado médico, cartão de 

acompanhante emitido, etc. 

17. O sistema de controlo de acessos não permitirá o acesso aos utentes que se encontrem 

nas seguintes situações: 

• Mensalidade atrasada; 

• Tentativa de entrada fora do horário da turma (o sistema só permite a 

entrada 15 minutos antes da aula e a saída no máximo 30 minutos depois 

da aula); 

• Utente sem turma; 

• Atestado médico fora do prazo de validade; 

• Cartão não carregado com entradas (no caso do público livre); 

• Pistas lotadas (no caso do público livre); 

Artigo 8º 
(Processo de inscrição) 

1. Todos os utentes, independentemente da tipologia de utente, deverão proceder à 

sua inscrição de utilizador da Piscina Municipal da Maceira na secretaria, cumprindo os 

seguintes requisitos: 

a) Preenchimento completo da ficha de inscrição. 

b) Apresentação de declaração médica que ateste aptidão para a prática de actividade 

física conforme o disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 de Setembro. 

Caso já tenha solicitado atestado médico para os mesmos fins (prática desportiva ou 

utilização de outras piscinas), o utente poderá entregar cópia legível do mesmo desde que a 

validade termine após 31 de Julho da época em que se inscreve. 

a) Fotografia tipo passe. 

b) Assinatura do contrato de utente. 

2. O processo de inscrição de utilizador implica o pagamento de um valor (conforme 

tabela de preços) que garanta o suporte dos custos administrativos. 

3. A inscrição só será considerada activa quando existirem vagas no horário 

pretendido pelo utente. Caso tal não se verifique, o utente poderá aguardar em lista de 

espera. 

4. Não serão permitidas inscrições de adultos em turmas parametrizadas para crianças 

até 16 anos. 

5. As entidades utilizadoras da Piscina deverão informar de forma explícita e clara os 

seus utentes que o processo de inscrição implica o pagamento de um valor para os actos 

administrativos, conforme tabela de preços. 

6. As entidades utilizadoras da Piscina Municipal da Maceira obrigam-se a 

disponibilizar à LEIRISPORT, EM todos os dados referentes aos seus utentes considerados 

necessários ao sistema de gestão de mensalidades e controlo de acessos. 

7. As alterações de horários de utentes, mudanças de turma, de mensalidades, 

descontos, suspensões de pagamentos ou utilizações, vagas nas turmas, etc., implicam a 
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comunicação prévia à LEIRISPORT, EM com uma antecedência mínima de 48 horas no 

sentido da parametrização do utente, sob pena de o utente não conseguir aceder ao 

Complexo. 

8. Não serão permitidas parametrizações de turmas em forma de pacote, devendo 

cada turma corresponder ao horário e dias da semana efectivamente praticados. Os utentes 

que pretendam frequentar dias e horários diferentes deverão ser inscritos em turmas 

diferentes.  

Artigo 9º 
(Modalidades de utilização) 

1. A cedência de qualquer espaço da Piscina pode ser solicitada pelas entidades e 

utilizadas nas seguintes modalidades: 

a) Utilização regular: a utilização que abrange um período compreendido 

pelo mínimo de três meses e pelo máximo de uma época 

desportiva/ano lectivo, podendo estar sujeita a estabelecimento de 

contrato de cedência. 

b) Utilização pontual: para uma ou várias utilizações sujeitas à 

disponibilidade de espaço e à taxa de ocupação; 

c) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de 

uma competição/evento, deve ser solicitada com a antecedência 

mínima de 30 dias. 

d) Utilização livre: implica a aquisição e posse do cartão de utente, o 

pagamento de um preço individual de entrada em regime de bilhete 

único ou em regime de conjunto de entradas, conforme tabela de preços 

em vigor. 

2. A cedência de espaço na Piscina pode ainda ser de utilização livre, numa das 

seguintes modalidades: 

a) Aquisição de uma entrada individual; 

b) Aquisição de 10 entradas individuais; 

Artigo 10º 
(Pedidos de cedência/reservas/utilização) 

1. Os pedidos de cedência de espaços e/ou equipamentos existentes na Piscina Municipal 

da Maceira devem ser dirigidos, por escrito, à LEIRISPORT, EM. dentro dos seguintes 

prazos, de acordo com as modalidades de utilização: 

a) Utilização regular: até ao fim da época desportiva anterior, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria e eventualmente sujeita a estabelecimento 

de contrato de cedência ou através de renovação do contrato de cedência. 

b) Utilização pontual: com a antecedência mínima de 24 horas, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria ou através de solicitação por fax ou e-mail. 

c) Os pedidos para competições devem ser feitos até 30 dias antes da 

competição/evento. 

2. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer entidade ou grupo de 

cidadãos, sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de 
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um responsável bem como o contacto telefónico, fax, e-mail, morada, fotocópia do bilhete 

de identidade e número de identificação fiscal.  

3. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 

4. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao 

regime de preços previsto neste Regulamento.  

5. Depois de autorizada a cedência do espaço as entidades ficam obrigadas a cumprir 

o horário estabelecido, a menos que informem a LEIRISPORT, EM com o mínimo de vinte e 

quatro horas de antecedência da sua não utilização. 

6. Quando se tratar de uma utilização regular, poderão ser contratualmente definidas 

outras condições de utilização não previstas neste regulamento, desde que estas não sejam 

contraditórias com as que neste se encontram definidas. 

7. Os pedidos de cedência das piscinas referem-se respectivamente a: 

a) Períodos de quarenta e cinco minutos para as pistas da Piscina Municipal da 

Maceira. 

8. A não informação à LEIRISPORT, EM. da não utilização do espaço cedido dentro 

dos prazos estabelecidos, implica a cobrança do respectivo preço previsto a 100%, mesmo 

que se trate de entidades com alguma percentagem de isenção. 

9. Os pedidos de cedência que derem entrada na LEIRISPORT, EM. após os períodos 

de antecedência fixados, apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas 

em causa se encontrarem totalmente disponíveis.  

10. Nos casos em que, de alguma forma, não estiverem reunidas as melhores 

condições de acompanhamento técnico-pedagógico e segurança das classes/grupos, a 

LEIRISPORT, EM. reserva-se o direito de interromper ou de não autorizar a utilização dos 

respectivos espaços ao abrigo do disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 

de Setembro. 

11. Caso o entenda, a Leirisport, EM poderá solicitar um depósito de caução ou o 

pagamento antecipado da utilização. 

Artigo 11º 
(Autorização para utilização da Piscina e seus equipamentos) 

1. A LEIRISPORT, EM autorizará a utilização de instalações e equipamentos, 

independentemente da modalidade de utilização, nos termos previstos neste Regulamento, 

tendo em atenção as prioridades e condições de cedência adiante definidas. 

2. A autorização de utilização regular e para competições/eventos desportivos será 

comunicada por escrito, através de fax ou e-mail, aos interessados com a indicação das 

condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos ponderosos, 

imputáveis ao utente ou à LEIRISPORT, EM, assim o justifiquem. 

3. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos 

desportivos ou para actividades não desportivas a Leirisport, EM reserva-se o direito de 

exigir a assinatura de um termo de responsabilidade que salvaguarde a possível 

deterioração das instalações, bem como o pagamento de uma caução. 

4. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos da 

Piscina para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra utilização. 
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5. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser 

retiradas dos espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de forma a 

garantir a segurança e conservação dos mesmos e a não prejudicar a utilização dos 

espaços de prática por parte de outras entidades.  

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns 

equipamentos ou objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua 

remoção parcial ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, 

cabendo à LEIRISPORT, EM coordenar este processo. 

7. Caberá à LEIRISPORT, EM, em articulação com as entidades utilizadoras, definir 

quais os espaços reservados para guarda de equipamentos e outros objectos. 

8. A autorização de utilização de qualquer espaço, pistas ou equipamento poderá ser 

cancelada definitiva ou temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não pagamento dos preços de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos em quaisquer equipamentos ou materiais nele 

integrados, provocados por deficiente utilização. Não será levantado o 

cancelamento enquanto não forem financeiramente cobertos os prejuízos 

causados pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

9. O encerramento da Piscina Municipal da Maceira à utilização por motivos técnicos não 

confere aos utentes ou entidades o direito à restituição de qualquer valor que já tenha 

sido pago para utilização do mesmo. 

Artigo 12º 
(Utilização da Piscina para fins não desportivos) 

A utilização da piscina para fins não desportivos carece de autorização da LEIRISPORT, 

EM, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 

definidas por aquela. 
Artigo 13º 

(Requisição ou encerramento das Piscinas) 
1. A LEIRISPORT, EM pode requisitar ou encerrar a totalidade do espaço, sempre que 

necessário, ainda que com prejuízo dos utentes e entidades utilizadoras. 

2. No caso previsto no número anterior, a LEIRISPORT, EM deverá tornar pública a referida 

requisição com um mínimo de 24 horas de antecedência, salvo em casos inopinados e de 

força maior. 

Artigo 14º 
(Utilização propriamente dita das piscinas) 

1. À entrada é obrigatório a utilização do cartão de utente no sistema de controlo de 

acessos. 

2. A Piscina Municipal da Maceira não é responsável pela conservação dos bens dos 

utentes que forem deixados inadvertidamente nos balneários, ou em quaisquer outros 

locais da Piscina. 
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3. O acesso à piscina será feito sempre de acordo com o horário de entrada e saída dos 

períodos de actividade afixadas na recepção do Piscina, quer se tratem de utentes do 

regime livre quer utentes de aulas ou treinos. 

4. É interdito o acesso ao cais das piscinas a todas as pessoas cujo objectivo não seja a 

prática da natação ou actividades afins, com excepção dos funcionários e elementos 

devidamente autorizados. 

5. Salvo casos excepcionais, devidamente justificados e autorizados pela LEIRISPORT, 

EM., sob solicitação por escrito dos técnicos, designadamente nas classes de escalão 

etário mais baixo, não é permitido o acompanhamento das crianças no decorrer das 

aulas. 

6. É rigorosamente proibido aos utentes equiparem-se ou desequiparem-se fora dos 

balneários, bem como no cais das piscinas. 

7. Não é permitida a utilização de balneários ou sanitários destinados a um determinado 

sexo, por pessoas de sexo oposto. As crianças com menos de sete anos deverão 

utilizar o balneário do sexo do adulto acompanhante caso este necessite de se equipar 

para utilizar a piscina. 

8. No caso de crianças com menos de sete anos acompanhadas por adulto não utilizador 

deverá ser utilizado o balneário infantil 

9. A todos os utentes é exigido o uso de vestuário adequado à prática da Natação, sendo 

obrigatório o uso de touca e chinelos, e no caso de utilização de biquini este deverá ser 

obrigatoriamente desportivo. 

10. Na zona de pé descalço (corredores e cais), é obrigatório utilizar sempre chinelos. 

11. Exceptuam-se do número anterior os técnicos que ministrem aulas de hidroginástica e 

afins, o pessoal de serviço e os elementos que pertenças à organização de eventos 

quando tal for aplicável. No entanto, o calçado a utilizar deverá ser de uso exclusivo no 

Complexo e apresentar um óptimo estado de higiene. 

12. É obrigatório passar pelo lava-pés e tomar duche antes de entrar na água da piscina. 

13. Não é permitido usar cremes, óleos ou quaisquer outros produtos susceptíveis de 

prejudicar a qualidade da água 

14. Não é permitido colocar na água, em qualquer piscina, colchões pneumáticos, nem 

utilizar equipamentos de caça submarina ou mergulho sem a respectiva autorização da 

LEIRISPORT, EM.  

15. Não é permitido comer e beber nas zonas da Piscina, balneários e vestiários, assim 

como fumar em todo o complexo. 

16. É proibida a entrada e/ou permanência de animais dentro das instalações. 

17. Não é permitido correr no cais da Piscina, mergulhar em corrida ou perturbar de 

qualquer modo os demais utentes. 

18. Deve ser observado o maior cuidado na forma de saltar para a água aquando da 

utilização dos blocos de partida. A entrada nas piscinas deve ser de forma a não 

perturbar quem já se encontra dentro de água.  

19. A LEIRISPORT, EM não se responsabiliza pelo extravio de objectos pessoais dos 

utentes. 
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20. Será recusada a admissão ou permanência na Piscina a quem pelo seu 

comportamento, pelas suas atitudes, condições higiénicas e/ou estado de saúde, seja 

susceptível de perturbar a normal fruição dos equipamentos pelos outros utentes. 

21. Não poderá frequentar a piscina o utente que apresente alguma ferida, coberta ou não, 

por qualquer tipo de penso, bem como inflamações ou doenças de pele que ponham em 

risco a saúde do utente bem como a higiene da piscina. 

22. Os utentes deverão seguir, rigorosamente, as instruções que são dadas pelo pessoal 

em serviço, no absoluto respeito pelas normas vigentes. 

23. Qualquer utente ou espectador que desrespeite as normas deste regulamento, poderá 

ser proibido de entrar na piscina por tempo a determinar pela LEIRISPORT, EM. 

24. A Piscina possui, na recepção, uma caixa para os utentes colocarem as suas 

reclamações e/ou sugestões e o livro de reclamações consignado na legislação em 

vigor. 

25. O não cumprimento dos deveres e obrigações, poderá justificar a exclusão imediata 

do(s) prevaricador(es) do Complexo, através dos funcionários responsáveis ou das 

forças de segurança. 

26. Qualquer dano que se prove ter sido causado voluntariamente, é da responsabilidade 

de quem o pratica. 

27. Qualquer reclamação por parte dos utentes deve ser apresentada por escrito. 

28. É proibido filmar ou fotografar espaços ou actividades da Piscina sem a prévia 

autorização da Leirisport, EM. Os pedidos de autorização devem ser formulados por 

escrito e com antecedência mínima de 24 horas. 

Artigo 15º 
(Horário de utilização) 

1. O horário de funcionamento da Piscina será fixado pelo Conselho de Administração da 

LEIRISPORT, EM de acordo com a época do ano e em função dos interesses de 

funcionamento da instalação. 

2. A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual 

foi feita a marcação. 

3. Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 

realização de competições ou outros eventos. 

4. Os utentes em regime de utilização livre devem respeitar os horários de entrada e saída 

das pistas, bem como os 45 minutos de período de utilização da piscina. No caso de 

excederem o período de utilização e os períodos de tolerância para equipar/desequipar 

e tomar duche, num total de 1h20m, será cobrado o valor correspondente a uma nova 

utilização. 

III - PREÇOS 
Artigo 16º 

(Regime de preços de utilização) 
1. Os preços de utilização e descontos são os constantes na tabela de preços anexa a 

este regulamento e que poderá ser revista e/ou alterada sempre que o Conselho de 

Administração da LEIRISPORT, EM assim o determine. 
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2. Todas as utilizações das instalações e equipamentos da Piscina requerem o pagamento 

de um preço. No entanto, o Protocolo estabelecido com o Município de Leiria e por 

vontade desta, estabelece-se a possibilidade de existirem isenções e reduções dos 

preços a cobrar em determinadas situações, conforme indicado nas alíneas seguintes: 

a) As forças de segurança, forças armadas, guarda prisional, polícia judiciária, 

bombeiros, etc. estão isentas do pagamento da utilização. O direito à isenção 

referida só se verificará quando a utilização decorrer entre as 08H00 e as 

17H00 e para efeitos de actividade enquadrada pela instituição, e após 

atribuição de espaço. 

b) As instituições de solidariedade social estão isentas do pagamento da 

utilização. O direito à isenção referida só se verificará quando a actividade 

desenvolvida for na componente lazer/formação para fins de solidariedade 

social.  

c) As Obras Sociais do Município de Leiria estão isentas do pagamento da 

utilização. O direito à isenção referida só se verificará quando a actividade 

desenvolvida for na componente lazer/formação para associados das Obras 

Sociais. 

d) As escolas públicas do ensino básico, secundário e superior estão sujeitas ao 

pagamento de 50% do valor do preço de utilização por pista. 

3. A LEIRISPORT, EM. poderá alterar os preços em função de acordos pontuais que 

possam ser estabelecidos pelo Município de Leiria, com entidades que persigam 

fins relacionados com a promoção e o desenvolvimento desportivo do Concelho. 

4. O Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM poderá definir preços diferentes 

sempre que acontecerem iniciativas pontuais ou de realização em períodos 

inferiores a um ano, como por exemplo actividades de promoção da instalação ou 

comemorativas de datas. O valor a cobrar deverá respeitar sempre o princípio de 

preços adoptados neste regulamento. 

5. O Município de Leiria deliberará antes do início de cada época desportiva o número 

semanal de pistas a serem atribuídas a actividades de treino para competição com 

direito a isenção de pagamento por parte das entidades utilizadoras. 

6. Beneficiam também de descontos ou de isenção todos aqueles a quem o Município 

de Leiria autorizar por deliberação camarária. 

7. Os eventos de âmbito formativo, de lazer ou competitivo estarão sujeitos à 

aplicação de preço após orçamentação. 

8. Caso as entidades organizadoras pretendam usufruir de desconto ou isenção do 

pagamento do evento, deverão apresentar o respectivo pedido ao Município de 

Leiria. 

9. A não satisfação do pagamento dos preços nas condições apresentadas neste 

Regulamento implica a imediata anulação da respectiva reserva e a não devolução 

da caução ou do valor da reserva existente. 

10. Das quantias pagas referentes à utilização da Piscina, devem todos os utentes 

(entidades e utentes individuais) solicitar o respectivo comprovativo de pagamento. 

 
CMLeiria/ Acta n.º 16, de 2006.07.13 
 
 



                                                                                                                                                                       984 (50)                                       

11. As entidades isentas ou que beneficiem de redução de preço que não cumpram os 

valores mínimos de ocupação nas piscinas serão obrigados a pagar 100% do preço 

previsto na tabela de preços. 

12. As entidades utilizadoras poderão solicitar à Leirisport, EM. a prestação de serviços 

administrativos e de atendimento a utentes, como sejam recepção de fichas de 

inscrição, pagamento de mensalidades, controlo de assiduidade, prestação de 

informações, etc. 

13. A utilização dos serviços referidos no número anterior implica o pagamento do 

definido no preçário em vigor. 

14. Do preçário em vigor anexo a este regulamento constará o custo da prestação de 

cada serviço e o preço a aplicar em função das orientações do Conselho de 

Administração da Leirisport, EM e do Município de Leiria. 

15. O diferencial entre o custo da prestação de cada serviço e o preço a praticar será 

suportado pelo Município de Leiria sob a forma de indemnizações para 

compensação ao preço estabelecido através de contrato-programa com a Leirisport, 

EM.. 

Artigo 17º 
(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular contratada, devem efectuar o pagamento dos 

valores correspondentes à sua utilização mensalmente, até ao 10º dia útil a contar da 

recepção da notificação de pagamento, salvo se tiverem acordado contratualmente 

qualquer outra forma de pagamento com a LEIRISPORT, EM. 

2. Caso os pagamentos se efectuem nos 30 dias após o último dia útil para o pagamento, 

ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento do preço de utilização da instalação 

no prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de 

recepção, informando a entidade em falta do acréscimo de encargos respectivo. 

4. Verificado o incumprimento passados 60 dias após o último dia útil para o pagamento, 

poderá a Leirisport, EM. reter para abate da dívida os recebimentos efectuados nos 

serviços administrativos a favor da entidade devedora ou impedir à entidade devedora a 

utilização do Complexo até à regularização da dívida. 

Artigo 18º 
(Publicidade na Piscina) 

1. A exploração publicitária na Piscina, incluindo a afixação de publicidade estática no 

interior e exterior desta, compete e é da exclusiva responsabilidade da Leirisport, EM. 

2. Às entidades que pretendam realizar qualquer exploração publicitária na realização de 

eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e para tal 

devem solicitar autorização prévia à Leirisport, EM e acordar as respectivas condições e 

eventuais contrapartidas. 

IV - EXAME MÉDICO E SEGUROS 
Artigo 19º 

(Exame Médico) 
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1. A utilização da Piscina está condicionada à apresentação de exame médico que declare 

a inexistência de contra indicações para a prática desportiva, conforme o exposto no 

artigo 14.º do Decreto-lei 385/99, de 28 de Setembro. 

2. O exame médico referido no número anterior tem a validade de um ano, devendo ser 

renovado findo este prazo. 

3. Não será permitida a utilização da Piscina a utentes que não apresentem atestado 

médico válido ou que findo o prazo de validade não tenham procedido à sua 

revalidação.  

Artigo 20º 
(Seguros) 

1. Os utilizadores em regime de utilização livre dispõem de seguro de acidentes pessoais, 

de acordo com o exposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n. º 385/99, de 28 de Setembro. 

2. O seguro referido no número anterior é da exclusiva responsabilidade das entidades 

utilizadoras (CML, Clubes, Empresas, Escolas, etc.) para os utilizadores por estes 

enquadrados. 

3. Antes de iniciarem as suas actividades, as entidades utilizadoras deverão apresentar à 

Leirisport, EM. declaração comprovativa da apólice de seguro em vigor. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 21º 

(Competência da LEIRISPORT, Desporto, Lazer e Turismo, EM) 
Compete à LEIRISPORT, EM zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 

conservação e segurança das instalações. 

Artigo 22º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela LEIRISPORT, EM. 

Artigo 23º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor no dia seguinte após a data da sua aprovação em 

reunião de Câmara. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de regulamentos revistos, no que se refere às entidades 

cujo funcionamento é por ano lectivo ou por época desportiva, considerar-se-á sempre a 

entrada em vigor o início do ano lectivo/época desportiva do ano respectivo. 

 
A Câmara analisou a proposta de regulamento e concordando com a mesma 

deliberou por unanimidade aprová-lo. 

 
8.3. Regulamento de Cedência e Utilização da Piscina Municipal da Caranguejeira 
DLB N. º 0963/06 | Foi presente o regulamento de cedência e utilização do Centro Nacional 

de Lançamentos de Leiria, que a seguir se transcreve: 
“ REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA 

CARANGUEJEIRA” 
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REGULAMENTO 
I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 
(Objecto) 

O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do n. º 1, do artigo 

13.º da Lei n. º 159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n. º 6 do artigo 64. 

º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19. º da Lei n.º 42/98, de 18 de 

Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização da Piscina 

Municipal da Caranguejeira e inclui as seguintes instalações: 

●    Uma Piscina de 16,60mx10m de profundidade mínima 0,90 m e máxima 1,20 m;  

●   Zona de serviços de apoio constituída por Recepção, Vestiários, Chuveiros, Sanitários e 

Posto Médico; 

●    Zona Técnica onde se encontra todo o equipamento técnico de tratamento do ar e da 

água;  

Artigo 2º 
(Gestão, administração e manutenção) 

1. A LEIRISPORT, EM é a entidade responsável pela gestão, administração e manutenção 

da Piscina Municipal da Caranguejeira. 

2. A LEIRISPORT, EM nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 

procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, de 

acordo com o disposto no decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro. 

II – UTILIZAÇÃO 
Artigo 3º 

(Âmbito da utilização) 
A Piscina Municipal da Caranguejeira destina-se prioritariamente a ser utilizada de acordo 

com os seguintes tipos de actividade: 

1º Actividades promovidas/apoiadas pela Leirisport, EM; 

2º Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

3º Actividades de Formação de Crianças e Jovens devidamente enquadradas por técnicos; 

4º Actividades de Formação de Adultos devidamente enquadradas por técnicos; 

5º Actividades de Lazer e Manutenção devidamente enquadradas por técnicos; 

6º Actividade Livre; 

7º Eventos desportivos no âmbito da Formação; 

8º Eventos desportivos no âmbito do Lazer e Manutenção; 

Artigo 4º 
(Prioridade de cedência de espaços/pistas) 

1. Na atribuição de cedência de espaços/pistas para actividades regulares respeitar-se-ão 

as seguintes prioridades, por tipo de utilizadores  

 

 

  De 2ª a 6ª Feira 
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Até às 13h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 

LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria;  

3. Escolas Públicas e Particulares do Concelho de 

Leiria; 

4. Actividade Livre; 

5. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

da Freguesia, sem propriedade, gestão ou direito 

de utilização de outra piscina;  

6. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, sem propriedade, gestão 

ou direito de utilização de outra piscina;  

7. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, com propriedade, gestão 

ou direito de utilização de outra piscina;  

8. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

fora do Concelho de Leiria; 

 

Das 13h00 às 14h30 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 

LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pala Câmara 

Municipal de Leiria  

3. Actividade Livre; 

 

 

 

 

 

 

 

Das 14h30 às 16h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 

LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria;  

3. Escolas Públicas e Particulares do Concelho de 

Leiria; 

4. Actividade Livre; 

5. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

da Freguesia, sem propriedade, gestão ou direito 

de utilização de outra piscina;  

6. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, sem propriedade, gestão 

ou direito de utilização de outra piscina;  

7. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, com propriedade, gestão 

ou direito de utilização de outra piscina;  

8. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

fora do Concelho de Leiria; 
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A partir das 16h00  

 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 

LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria 

3. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

da Freguesia, sem propriedade, gestão ou direito 

de utilização de outra piscina;  

4. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, sem propriedade, gestão 

ou direito de utilização de outra piscina;  

5. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, com propriedade, gestão 

ou direito de utilização de outra piscina;  

6. Actividade Livre; 

7. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

fora do Concelho de Leiria; 

 

Sábados 

 

 

 

Até às 13h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 

LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria; 

3. Actividade Livre; 

4. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

da Freguesia, sem propriedade, gestão ou direito 

de utilização de outra piscina;  

5. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, sem propriedade, gestão 

ou direito de utilização de outra piscina;  

6. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

do Concelho de Leiria, com propriedade, gestão 

ou direito de utilização de outra piscina;  

7. Serviços prestados (aulas ou outros) por entidades 

fora do Concelho de Leiria; 

 

A partir das 13h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 

LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria;  

3. Actividade Livre; 

 

Domingos 
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A partir das 09h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 

LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria;  

3. Actividade Livre; 

 
2. Em caso de empate terão prioridade as entidades que garantirem melhor taxa de 

ocupação por período horário. 

3. As prioridades de cedências de espaços a que se referem os números anteriores só 

serão válidas se as entidades utilizadoras respeitarem as taxas mínimas de ocupação 

por espaço/pista, sem o qual deixarão de ter direito ao espaço. 

4. As actividades referidas na alínea anterior só poderão ser desenvolvidas caso não 

colidam com a tranquilidade, segurança e conforto dos demais utilizadores do plano de 

água. 

5. Em todos os horários será sempre garantida a disponibilidade mínima de uma pista para 

a “actividade livre”, salvo quando aí ocorrerem eventos/competições desportivas. 

Artigo 5º 
(Configuração de espaços/pistas) 

1. As configurações referidas no número anterior são as constantes no quadro infra, 

estando sujeitas aos números mínimos e máximos de lotação, bem como ao requisito 

de apenas se aplicarem às pistas adjacentes aos cais dos planos de água. 

2. A configuração dos espaços prevista no quadro infra estará condicionada à ocupação 

total das restantes áreas de pistas afectadas, só podendo ser aplicada quando a 

cedência das duas pistas se verifique a uma única entidade ou quando duas entidades 

distintas manifestem por escrito acordo quanto à partilha e configuração do espaço. 

 

TIPO DE ESPAÇO Nº MÍNIMO DE UTENTES Nº MÁXIMO DE UTENTES 

PISTA 4 8 

ESPAÇO 25M2 4 8 

ESPAÇO 50M2 8 16 

 
Artigo 6º 

(Controlo de lotação e utilização) 
1. Deverá ser respeitado por todas as entidades as lotações de utilizadores permitidos por 

pista, com o n.º mínimo de 4 (quatro) e máximo 8 (oito) nas turmas de adultos e 10 

(dez) nas turmas de crianças até 16 anos. 

2. A utilização das instalações é objecto de controlo, relativamente à frequência da 

mesma. Se se verificar que algum grupo ou classe/turma não consegue cumprir o n. º 

mínimo de ocupação da pista, perderá o direito à sua utilização a favor de outra 

entidade que o consiga cumprir. Excepcionalmente, pode ser mantida a sua utilização 

se não houver necessidade de ocupação por outra entidade ou público livre, sob 

pagamento do preço a 100%, mesmo que se trate de entidade com isenção/redução.  

 
CMLeiria/ Acta n.º 16, de 2006.07.13 
 
 



                                                                                                                                                                       990 (56)                                       

3. A avaliação dos requisitos referidos nos pontos anteriores do presente artigo será feita 

mensalmente. 

4. Os espaços atribuídos à competição não estarão sujeitos ao número mínimo de atletas 

por pista. No entanto, as taxas de ocupação das pistas poderão servir de critério no 

processo de atribuição de pistas. 

5. Todas as reservas e cobranças de espaço nos planos de águas serão efectuadas com a 

configuração de pista, tal como consta na atribuição de pistas em vigor. 

6. Os pedidos de pista implicam a comunicação à LEIRISPORT, EM da turma a que se 

destinam, no sentido de ser alterada a parametrização. A utilização de novos espaços 

solicitados só será possível após a parametrização dos mesmos. 

7. Não serão autorizadas as utilizações de pistas livres sem a prévia solicitação (por e-

mail, fax ou oficio) das mesmas e sem a sua parametrização. 

8. Não serão autorizadas as trocas e/ou cedências de pistas entre entidades utilizadoras 

sem a prévia autorização da Leirisport, EM. Para tal, as entidades interessadas devem 

solicitar a autorização por escrito e com uma antecedência mínima de 72 horas. 

Artigo 7º 
(Tipos de utentes e controlo de acessos) 

1. O acesso aos espaços de prática da Piscina Municipal da Caranguejeira apenas será 

permitido aos utentes devidamente inscritos e na posse do cartão de utente pessoal e 

intransmissível. 

2. O acesso às zonas dos balneários, piscinas, efectuar-se-á mediante a validação do 

utente nos torniquetes de controlo de acessos. 

3. A LEIRISPORT, EM emitirá após o processo de inscrição, para cada tipo de utilizador, 

inscrito em aulas/treino ou utilização livre, um cartão de utente que dará acesso aos 

espaços desportivos e de serviços de apoio, após preenchimento de ficha de utilizador, 

pagamento dos actos administrativos e cumprimento dos demais requisitos obrigatórios 

por lei. 

4. Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 

pelos funcionários da LEIRISPORT, EM, também devidamente identificados. 

5. O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade sempre 

que a LEIRISPORT, EM considerar necessário para o bom funcionamento da Piscina 

e/ou das actividades.  

6. As crianças utentes com idade igual ou inferior a 7 anos, incluindo aqueles que 

completem os 8 anos até 31 de Julho de cada época, e os cidadão portadores de 

deficiência motora ou mental têm a possibilidade de usufruir do acompanhamento de 

um adulto até aos balneários e lava-pés antes e no final das aulas na piscina. 

7. O cartão de acompanhante será nominal e emitido para o utente infantil ou portador de 

deficiência, ou seja, será um cartão associado ao utente infantil ou portador de 

deficiência. 

8. O cartão de acompanhante deverá ser solicitado no acto de inscrição pelo encarregado 

de educação do utente infantil ou portador de deficiência, sendo-lhe disponibilizado 

mediante o pagamento dos custos administrativos. 
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9. Só será emitido um cartão de acompanhante por utente infantil ou portador de 

deficiência, que terá validade até 31 de Julho da época a que respeita e que ficará 

associado ao horário da criança/portador de deficiência. 

10. Os acompanhantes que já possuam o Cartão Mais Leiria para utilização no Estádio 

Municipal de Leiria ou da Piscina, não necessitam de solicitar novo cartão. Basta indicar 

no momento da solicitação o número do código de barras do seu cartão. 

11. O cartão de acompanhante será o único meio de aceder com os utentes infantis ou 

portadores de deficiência aos balneários, portanto deverá acompanhar sempre o utente 

infantil ou portador de deficiência. 

12.  A autorização de acesso referida no n.º anterior restringe-se aos balneários e galeria de 

acesso ao lava-pés. O adulto acompanhante deverá deixar o utente acompanhado 

entregue ao professor e sair imediatamente para a zona exterior aos balneários. No final 

da aula, o adulto acompanhante poderá passar de novo para os balneários a fim de 

acompanhar o utente acompanhado.  

13. O adulto acompanhante deverá vir obrigatoriamente munido de chinelos para poder 

circular entre os balneários e o lava-pés. 

14. O cartão de acompanhante não permite a utilização da piscina. Caso o acompanhante 

pretenda utilizar a piscina em simultâneo com o utente acompanhado, deverá inscrever-

se como utente do regime livre. 

15. No caso da actividade livre, o adulto acompanhante da criança até aos 3 anos inclusive 

ou de portador de deficiência sem autonomia mental e/ou motora deverá utilizar o seu 

cartão de utente devidamente carregado para aceder ao plano de água ficando a 

criança isenta do pagamento da utilização e do valor da inscrição no sistema de gestão 

de utentes, devendo a mesma, em todo o caso, ser portador do seu cartão de utente e 

ter a sua inscrição devidamente regularizada. 

16. Quando o utente se esquecer do seu cartão ou do cartão de acompanhante, o utente e 

o adulto acompanhante deverão dirigir-se à recepção e solicitar a emissão de um 

documento para poderem passar nos torniquetes. Esta operação poderá demorar 

alguns minutos e os documentos só serão emitidos se o utente acompanhado tiver toda 

a sua situação regularizada: mensalidade em dia, atestado médico, cartão de 

acompanhante emitido, etc. 

17. O sistema de controlo de acessos não permitirá o acesso aos utentes que se encontrem 

nas seguintes situações: 

• Mensalidade atrasada; 

• Tentativa de entrada fora do horário da turma (o sistema só permite a 

entrada 15 minutos antes da aula e a saída no máximo 30 minutos depois 

da aula); 

• Utente sem turma; 

• Atestado médico fora do prazo de validade; 

• Cartão não carregado com entradas (no caso do público livre); 

• Pistas lotadas (no caso do público livre); 

Artigo 8º 
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(Processo de inscrição) 
1. Todos os utentes, independentemente da tipologia de utente, deverão proceder à sua 

inscrição de utilizador da Piscina Municipal da Caranguejeira na secretaria, cumprindo 

os seguintes requisitos: 

c) Preenchimento completo da ficha de inscrição. 

d) Apresentação de declaração médica que ateste aptidão para a prática de 

actividade física conforme o disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 385/99, 

de 28 de Setembro. Caso já tenha solicitado atestado médico para os mesmos 

fins (prática desportiva ou utilização de outras piscinas), o utente poderá 

entregar cópia legível do mesmo desde que a validade termine após 31 de 

Julho da época em que se inscreve. 

e) Fotografia tipo passe. 

f) Assinatura do contrato de utente. 

2. O processo de inscrição de utilizador implica o pagamento de um valor (conforme tabela 

de preços) que garanta o suporte dos custos administrativos. 

3. A inscrição só será considerada activa quando existirem vagas no horário pretendido 

pelo utente. Caso tal não se verifique, o utente poderá aguardar em lista de espera. 

4. Não serão permitidas inscrições de adultos em turmas parametrizadas para crianças até 

16 anos. 

5. As entidades utilizadoras da Piscina deverão informar de forma explícita e clara os seus 

utentes que o processo de inscrição implica o pagamento de um valor para os actos 

administrativos, conforme tabela de preços. 

6. As entidades utilizadoras da Piscina Municipal da Caranguejeira obrigam-se a 

disponibilizar à LEIRISPORT, EM todos os dados referentes aos seus utentes 

considerados necessários ao sistema de gestão de mensalidades e controlo de 

acessos. 

7. As alterações de horários de utentes, mudanças de turma, de mensalidades, descontos, 

suspensões de pagamentos ou utilizações, vagas nas turmas, etc., implicam a 

comunicação prévia à LEIRISPORT, EM com uma antecedência mínima de 48 horas no 

sentido da parametrização do utente, sob pena de o utente não conseguir aceder ao 

Complexo. 

8. Não serão permitidas parametrizações de turmas em forma de pacote, devendo cada 

turma corresponder ao horário e dias da semana efectivamente praticados. Os utentes 

que pretendam frequentar dias e horários diferentes deverão ser inscritos em turmas 

diferentes.  

Artigo 9º 
(Modalidades de utilização) 

1. A cedência de qualquer espaço da Piscina pode ser solicitada pelas entidades e 

utilizadas nas seguintes modalidades: 

a) Utilização regular: a utilização que abrange um período compreendido 

pelo mínimo de três meses e pelo máximo de uma época 
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desportiva/ano lectivo, podendo estar sujeita a estabelecimento de 

contrato de cedência. 

b) Utilização pontual: para uma ou várias utilizações sujeitas à 

disponibilidade de espaço e à taxa de ocupação; 

c) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de 

uma competição/evento, deve ser solicitada com a antecedência 

mínima de 30 dias. 

d) Utilização livre: implica a aquisição e posse do cartão de utente, o 

pagamento de um preço individual de entrada em regime de bilhete 

único ou em regime de conjunto de entradas, conforme tabela de preços 

em vigor. 

2. A cedência de espaço na Piscina pode ainda ser de utilização livre, numa das seguintes 

modalidades: 

a) Aquisição de uma entrada individual; 

b) Aquisição de 10 entradas individuais; 

Artigo 10º 
(Pedidos de cedência/reservas/utilização) 

1. Os pedidos de cedência de espaços e/ou equipamentos existentes na Piscina Municipal 

da Caranguejeira devem ser dirigidos, por escrito, à LEIRISPORT, EM dentro dos 

seguintes prazos, de acordo com as modalidades de utilização: 

a) Utilização regular: até ao fim da época desportiva anterior, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria e eventualmente sujeita a 

estabelecimento de contrato de cedência ou através de renovação do contrato 

de cedência. 

b) Utilização pontual: com a antecedência mínima de 24 horas, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria ou através de solicitação por fax 

ou e-mail. 

c) Os pedidos para competições devem ser feitos até 30 dias antes da 

competição/evento. 

2. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer entidade ou grupo de cidadãos, 

sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de um 

responsável bem como o contacto telefónico, fax, e-mail, morada, fotocópia do bilhete 

de identidade e número de identificação fiscal.  

3. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 

4. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao 

regime de preços previsto neste Regulamento.  

5. Depois de autorizada a cedência do espaço as entidades ficam obrigadas a cumprir o 

horário estabelecido, a menos que informem a LEIRISPORT, EM com o mínimo de vinte 

e quatro horas de antecedência da sua não utilização. 

6. Quando se tratar de uma utilização regular, poderão ser contratualmente definidas 

outras condições de utilização não previstas neste regulamento, desde que estas não 

sejam contraditórias com as que neste se encontram definidas. 
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7. Os pedidos de cedência das piscinas referem-se respectivamente a: 

a) Períodos de quarenta e cinco minutos para as pistas da Piscina Municipal da 

Caranguejeira 

8. A não informação à LEIRISPORT, EM da não utilização do espaço cedido dentro dos 

prazos estabelecidos, implica a cobrança do respectivo preço previsto a 100%, mesmo 

que se trate de entidades com alguma percentagem de isenção. 

9. Os pedidos de cedência que derem entrada na LEIRISPORT, EM após os períodos de 

antecedência fixados, apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas 

em causa se encontrarem totalmente disponíveis.  

10. Nos casos em que, de alguma forma, não estiverem reunidas as melhores condições de 

acompanhamento técnico-pedagógico e segurança das classes/grupos, a LEIRISPORT, 

EM reserva-se o direito de interromper ou de não autorizar a utilização dos respectivos 

espaços ao abrigo do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 de 

Setembro. 

11. Caso o entenda, a Leirisport, EM poderá solicitar um depósito de caução ou o 

pagamento antecipado da utilização. 

Artigo 11º 
(Autorização para utilização da Piscina e seus equipamentos) 

1. A LEIRISPORT, EM autorizará a utilização de instalações e equipamentos, 

independentemente da modalidade de utilização, nos termos previstos neste 

Regulamento, tendo em atenção as prioridades e condições de cedência adiante 

definidas. 

2. A autorização de utilização regular e para competições/eventos desportivos será 

comunicada por escrito, através de fax ou e-mail, aos interessados com a indicação das 

condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 

ponderosos, imputáveis ao utente ou à LEIRISPORT, EM, assim o justifiquem. 

3. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos desportivos ou 

para actividades não desportivas a Leirisport, EM. reserva-se o direito de exigir a 

assinatura de um termo de responsabilidade que salvaguarde a possível deterioração 

das instalações, bem como o pagamento de uma caução. 

4. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos da 

Piscina para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra utilização. 

5. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser retiradas 

dos espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de forma a garantir 

a segurança e conservação dos mesmos e a não prejudicar a utilização dos espaços de 

prática por parte de outras entidades. 

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns equipamentos ou 

objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua remoção 

parcial ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, 

cabendo à LEIRISPORT, EM. coordenar este processo. 

7. Caberá à LEIRISPORT, EM., em articulação com as entidades utilizadoras, definir quais 

os espaços reservados para guarda de equipamentos e outros objectos. 
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8. A autorização de utilização de qualquer espaço, pistas ou equipamento poderá ser 

cancelada definitiva ou temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não pagamento dos preços de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos em quaisquer equipamentos ou materiais nele 

integrados, provocados por deficiente utilização. Não será levantado o 

cancelamento enquanto não forem financeiramente cobertos os prejuízos 

causados pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

f) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

9. O encerramento da Piscina Municipal da Caranguejeira à utilização por motivos técnicos 

não confere aos utentes ou entidades o direito à restituição de qualquer valor que já 

tenha sido pago para utilização do mesmo. 

Artigo 12º 
(Utilização da Piscina para fins não desportivos) 

A utilização da piscina para fins não desportivos carece de autorização da LEIRISPORT, 

EM, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 

definidas por aquela.  
Artigo 13º 

(Requisição ou encerramento das Piscinas) 
1. A LEIRISPORT, EM pode requisitar ou encerrar a totalidade do espaço, sempre que 

necessário, ainda que com prejuízo dos utentes e entidades utilizadoras. 

2. No caso previsto no número anterior, a LEIRISPORT, EM deverá tornar pública a referida 

requisição com um mínimo de 24 horas de antecedência, salvo em casos inopinados e de 

força maior. 

Artigo 14º 
(Utilização propriamente dita das piscinas) 

1. À entrada é obrigatório a utilização do cartão de utente no sistema de controlo de 

acessos. 

2. A Piscina Municipal da Caranguejeira não é responsável pela conservação dos bens 

dos utentes que forem deixados inadvertidamente nos balneários, ou em quaisquer 

outros locais da Piscina. 

3. O acesso à piscina será feito sempre de acordo com o horário de entrada e saída dos 

períodos de actividade afixadas na recepção do Piscina, quer se tratem de utentes do 

regime livre quer utentes de aulas ou treinos. 

4. É interdito o acesso ao cais das piscinas a todas as pessoas cujo objectivo não seja a 

prática da natação ou actividades afins, com excepção dos funcionários e elementos 

devidamente autorizados. 

5. Salvo casos excepcionais, devidamente justificados e autorizados pela LEIRISPORT, 

EM, sob solicitação por escrito dos técnicos, designadamente nas classes de escalão 

etário mais baixo, não é permitido o acompanhamento das crianças no decorrer das 

aulas. 
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6. É rigorosamente proibido aos utentes equiparem-se ou desequiparem-se fora dos 

balneários, bem como no cais das piscinas. 

7. Não é permitida a utilização de balneários ou sanitários destinados a um determinado 

sexo, por pessoas de sexo oposto. As crianças com menos de sete anos deverão 

utilizar o balneário do sexo do adulto acompanhante caso este necessite de se equipar 

para utilizar a piscina. 

8. No caso de crianças com menos de sete anos acompanhadas por adulto não utilizador 

deverá ser utilizado o balneário infantil. 

9. A todos os utentes é exigido o uso de vestuário adequado à prática da Natação, sendo 

obrigatório o uso de touca e chinelos, e no caso de utilização de biquini este deverá ser 

obrigatoriamente desportivo. 

10. Na zona de pé descalço (corredores e cais), é obrigatório utilizar sempre chinelos. 

11. Exceptuam-se do número anterior os técnicos que ministrem aulas de hidróginastica e 

afins, o pessoal de serviço e os elementos que pertenças à organização de eventos 

quando tal for aplicável. No entanto, o calçado a utilizar deverá ser de uso exclusivo no 

Complexo e apresentar um óptimo estado de higiene. 

12. É obrigatório passar pelo lava-pés e tomar duche antes de entrar na água da piscina. 

13. Não é permitido usar cremes, óleos ou quaisquer outros produtos susceptíveis de 

prejudicar a qualidade da água. 

14. Não é permitido colocar na água, em qualquer piscina, colchões pneumáticos, nem 

utilizar equipamentos de caça submarina ou mergulho sem a respectiva autorização da 

LEIRISPORT, EM. 

15. Não é permitido comer e beber nas zonas da Piscina, balneários e vestiários, assim 

como fumar em todo o complexo. 

16. É proibida a entrada e/ou permanência de animais dentro das instalações. 

17. Não é permitido correr no cais da Piscina, mergulhar em corrida ou perturbar de 

qualquer modo os demais utentes. 

18. Deve ser observado o maior cuidado na forma de saltar para a água aquando da 

utilização dos blocos de partida. A entrada nas piscinas deve ser de forma a não 

perturbar quem já se encontra dentro de água.  

19. A LEIRISPORT, EM não se responsabiliza pelo extravio de objectos pessoais dos 

utentes. 

20. Será recusada a admissão ou permanência na Piscina a quem pelo seu 

comportamento, pelas suas atitudes, condições higiénicas e/ou estado de saúde, seja 

susceptível de perturbar a normal fruição dos equipamentos pelos outros utentes. 

21. Não poderá frequentar a piscina o utente que apresente alguma ferida, coberta ou não, 

por qualquer tipo de penso, bem como inflamações ou doenças de pele que ponham em 

risco a saúde do utente bem como a higiene da piscina. 

22. Os utentes deverão seguir, rigorosamente, as instruções que são dadas pelo pessoal 

em serviço, no absoluto respeito pelas normas vigentes. 

23. Qualquer utente ou espectador que desrespeite as normas deste regulamento, poderá 

ser proibido de entrar na piscina por tempo a determinar pela LEIRISPORT, EM. 
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24. A Piscina possui, na recepção, uma caixa para os utentes colocarem as suas 

reclamações e/ou sugestões e o livro de reclamações consignado na legislação em 

vigor. 

25. O não cumprimento dos deveres e obrigações, poderá justificar a exclusão imediata 

do(s) prevaricador(es) do Complexo, através dos funcionários responsáveis ou das 

forças de segurança. 

26. Qualquer dano que se prove ter sido causado voluntariamente, é da responsabilidade 

de quem o pratica. 

27. Qualquer reclamação por parte dos utentes deve ser apresentada por escrito. 

28. É proibido filmar ou fotografar espaços ou actividades da Piscina sem a prévia 

autorização da Leirisport, EM. Os pedidos de autorização devem ser formulados por 

escrito e com antecedência mínima de 24 horas. 

Artigo 15º 
(Horário de utilização) 

1. O horário de funcionamento da Piscina será fixado pelo Conselho de Administração da 

LEIRISPORT, EM de acordo com a época do ano e em função dos interesses de 

funcionamento da instalação. 

2. A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual 

foi feita a marcação. 

3. Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 

realização de competições ou outros eventos. 

4. Os utentes em regime de utilização livre devem respeitar os horários de entrada e saída 

das pistas, bem como os 45 minutos de período de utilização da piscina. No caso de 

excederem o período de utilização e os períodos de tolerância para equipar/desequipar 

e tomar duche, num total de 1h20m, será cobrado o valor correspondente a uma nova 

utilização. 

III - PREÇOS 
Artigo 16º 

(Regime de preços de utilização) 
1. Os preços de utilização e descontos são os constantes na tabela de preços anexa a 

este regulamento e que poderá ser revista e/ou alterada sempre que o Conselho de 

Administração da LEIRISPORT, EM assim o determine. 

2. Todas as utilizações das instalações e equipamentos da Piscina requerem o pagamento 

de um preço. No entanto, o Protocolo estabelecido com o Município de Leiria e por 

vontade desta, estabelece-se a possibilidade de existirem isenções e reduções dos 

preços a cobrar em determinadas situações, conforme indicado nas alíneas seguintes: 

a) As forças de segurança, forças armadas, guarda prisional, polícia judiciária, 

bombeiros, etc. estão isentas do pagamento da utilização. O direito à isenção 

referida só se verificará quando a utilização decorrer entre as 08H00 e as 

17H00 e para efeitos de actividade enquadrada pela instituição, e após 

atribuição de espaço. 
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b) As instituições de solidariedade social estão isentas do pagamento da 

utilização. O direito à isenção referida só se verificará quando a actividade 

desenvolvida for na componente lazer/formação para fins de solidariedade 

social.  

c) As Obras Sociais do Município de Leiria estão isentas do pagamento da 

utilização. O direito à isenção referida só se verificará quando a actividade 

desenvolvida for na componente lazer/formação para associados das Obras 

Sociais. 

d) As escolas públicas do ensino básico, secundário e superior estão sujeitas ao 

pagamento de 50% do valor do preço de utilização por pista. 

3. A LEIRISPORT, EM poderá alterar os preços em função de acordos pontuais que 

possam ser estabelecidos pelo Município de Leiria, com entidades que persigam fins 

relacionados com a promoção e o desenvolvimento desportivo do Concelho. 

4. O Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM poderá definir preços diferentes 

sempre que acontecerem iniciativas pontuais ou de realização em períodos inferiores a 

um ano, como por exemplo actividades de promoção da instalação ou comemorativas 

de datas. O valor a cobrar deverá respeitar sempre o princípio de preços adoptados 

neste regulamento. 

5. O Município de Leiria deliberará antes do início de cada época desportiva o número 

semanal de pistas a serem atribuídas a actividades de treino para competição com 

direito a isenção de pagamento por parte das entidades utilizadoras. 

6. Beneficiam também de descontos ou de isenção todos aqueles a quem o Município de 

Leiria autorizar por deliberação camarária. 

7. Os eventos de âmbito formativo, de lazer ou competitivo estarão sujeitos à aplicação de 

preço após orçamentação. 

8. Caso as entidades organizadoras pretendam usufruir de desconto ou isenção do 

pagamento do evento, deverão apresentar o respectivo pedido ao Município de Leiria. 

9. A não satisfação do pagamento dos preços nas condições apresentadas neste 

Regulamento implica a imediata anulação da respectiva reserva e a não devolução da 

caução ou do valor da reserva existente. 

10. Das quantias pagas referentes à utilização da Piscina, devem todos os utentes 

(entidades e utentes individuais) solicitar o respectivo comprovativo de pagamento. 

11. As entidades isentas ou que beneficiem de redução de preço que não cumpram os 

valores mínimos de ocupação nas piscinas serão obrigados a pagar 100% do preço 

previsto na tabela de preços. 

12. As entidades utilizadoras poderão solicitar à Leirisport, EM a prestação de serviços 

administrativos e de atendimento a utentes, como sejam recepção de fichas de 

inscrição, pagamento de mensalidades, controlo de assiduidade, prestação de 

informações, etc. 

13. A utilização dos serviços referidos no número anterior implica o pagamento do definido 

no preçário em vigor. 
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14. Do preçário em vigor anexo a este regulamento constará o custo da prestação de cada 

serviço e o preço a aplicar em função das orientações do Conselho de Administração da 

Leirisport, EM e do Município de Leiria. 

15. O diferencial entre o custo da prestação de cada serviço e o preço a praticar será 

suportado pelo Município de Leiria sob a forma de indemnizações para compensação 

ao preço estabelecido através de contrato-programa com a Leirisport, EM. 

Artigo 17º 
(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular contratada, devem efectuar o pagamento dos 

valores correspondentes à sua utilização mensalmente, até ao 10º dia útil a contar da 

recepção da notificação de pagamento, salvo se tiverem acordado contratualmente 

qualquer outra forma de pagamento com a LEIRISPORT, EM. 

2. Caso os pagamentos se efectuem nos 30 dias após o último dia útil para o pagamento, 

ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento do preço de utilização da instalação 

no prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de 

recepção, informando a entidade em falta do acréscimo de encargos respectivo. 

4. Verificado o incumprimento passados 60 dias após o último dia útil para o pagamento, 

poderá a Leirisport, EM reter para abate da dívida os recebimentos efectuados nos 

serviços administrativos a favor da entidade devedora ou impedir à entidade devedora a 

utilização do Complexo até à regularização da dívida. 

Artigo 18º 
(Publicidade na Piscina) 

1. A exploração publicitária na Piscina, incluindo a afixação de publicidade estática no 

interior e exterior desta, compete e é da exclusiva responsabilidade da Leirisport, EM. 

2. Às entidades que pretendam realizar qualquer exploração publicitária na realização de 

eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e para tal 

devem solicitar autorização prévia à Leirisport, EM e acordar as respectivas condições e 

eventuais contrapartidas. 

IV - EXAME MÉDICO E SEGUROS 
Artigo 19º 

(Exame Médico) 
1. A utilização da Piscina está condicionada à apresentação de exame médico que declare 

a inexistência de contra indicações para a prática desportiva, conforme o exposto no 

artigo 14.º do Decreto-lei 385/99, de 28 de Setembro. 

2. O exame médico referido no número anterior tem a validade de um ano, devendo ser 

renovado findo este prazo. 

3. Não será permitida a utilização da Piscina a utentes que não apresentem atestado 

médico válido ou que findo o prazo de validade não tenham procedido à sua 

revalidação.  

Artigo 20º 
(Seguros) 
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1. Os utilizadores em regime de utilização livre dispõem de seguro de acidentes pessoais, 

de acordo com o exposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n. º 385/99, de 28 de Setembro. 

2. O seguro referido no número anterior é da exclusiva responsabilidade das entidades 

utilizadoras (CML, Clubes, Empresas, Escolas, etc.) para os utilizadores por estes 

enquadrados. 

3. Antes de iniciarem as suas actividades, as entidades utilizadoras deverão apresentar à 

Leirisport, EM declaração comprovativa da apólice de seguro em vigor. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 21º 

(Competência da LEIRISPORT, Desporto, Lazer e Turismo, EM) 
Compete à LEIRISPORT, EM zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 

conservação e segurança das instalações. 

Artigo 22º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela LEIRISPORT, EM. 

Artigo 23º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor no dia seguinte após a data da sua aprovação em 

reunião de Câmara. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de regulamentos revistos, no que se refere às 

entidades cujo funcionamento é por ano lectivo ou por época desportiva, considerar-se-á 

sempre a entrada em vigor o início do ano lectivo/época desportiva do ano respectivo. 

 

A Câmara analisou a proposta de regulamento e concordando com a mesma 

deliberou por unanimidade aprová-lo. 

 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

 
 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade 
analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um 
Projecto Leiria-Região Digital. Transferência de verba 
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DLB N.º 0964/06 | 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; 

 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 2005; 

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

solicitado pela AMAE– Associação de Municípios da Alta Estremadura, através de ofício, a 

transferência para a referida entidade, de uma verba no valor de €17.968,35. 

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

verba de €17.968,35 (dezassete mil novecentos e sessenta e oito euros e trinta e cinco 

cêntimos) para a AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura, sendo a 

importância de €4.772,00 a transferir pela rubrica inscrita no plano / 2005-A-4 e €13.196,35 

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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Constituição de Direito de Superfície a favor do Município de Leiria 
DLB. N.º 0965/06 | A Câmara, na sequência das suas deliberações n.os 400/06 e 402/2006, 

sob a epígrafe “Aquisição de uma parcela de terreno para a implantação da estação 

elevatória de esgotos em Vale da Gunha, Maceira (SMAS)” e “Aquisição de uma parcela de 

terreno para a implantação da estação elevatória de esgotos em Campos, Maceira (SMAS)” 

e considerando que o proprietário dos prédios, a “CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A.”, 

pretende ceder o direito de superfície, por um período de cinquenta anos, a contar da data 

da celebração da escritura, sobre as mesmas duas parcelas de terreno a favor do Município 

de Leiria, tendo em conta o relevante interesse público das obras a executar – instalação de 

duas estações elevatórias incluídas na rede de saneamento da freguesia de Maceira – 

deliberou por unanimidade da forma como se segue: 

1.º Aceitar a cedência do direito de superfície sobre as duas parcelas abaixo melhor 

identificadas. 

2.º Autorizar o destaque das duas parcelas de terreno, ao abrigo do disposto nas 

alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 12 de Dezembro, sendo 

que a primeira é destacada do prédio rústico, sito em Vale da Gunha, freguesia de Maceira, 

do concelho de Leiria, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 

4878 e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 7498, passando a constituir 
prédio distinto com a área de 110 m2, a confrontar do norte com CMP – Cimentos Maceira 

e Pataias, SA, do sul com Francisco Ascenso Batista, do nascente com “CMP – Cimentos 

 
CMLeiria/ Acta n.º 16, de 2006.07.13 
 
 



                                                                                                                                                                       1002 (68)                                      

Maceira e Pataias, SA”, Armindo Ferreira dos Santos e caminho e do poente com Silva 

Pedroso e Francisco Ascenso Batista. A segunda é destacada do prédio rústico, sito em 

Campos, freguesia de Maceira, do concelho de Leiria, descrito na 2.ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria sob o n.º 1260 e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 

7757, passando a constituir prédio distinto com a área de 110 m2 a confrontar do norte 

e do nascente com “CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A.”, do sul com Silvino Feliciano 

e do poente com caminho - confrontações actualizadas. 

3.º Aceitar, como condições da cedência, que as parcelas identificadas no anterior 

n.º 2 se destinam à construção de duas estações elevatórias - uma em cada parcela - 

incluídas na rede de saneamento da freguesia de Maceira, que os direitos de superfície 

respectivos são constituídos por um prazo de cinquenta anos cada, a contar da data da 

celebração da escritura, que os referidos direitos de superfície se extinguem se as estações 

elevatórias não forem construídas no prazo de dois anos ou se não forem utilizadas por 

mais de dois anos e que, expirado o prazo de cinquenta anos, se observará o disposto na 

lei geral, não tendo o Município de Leiria direito a qualquer indemnização. 

Mais deliberou conceder poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar 

a(s) competente(s) escritura(s) pública(s). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
Cancelamento de ónus real e condição imposta sobre a venda do prédio misto sito 
em Portela, freguesia e concelho de Leiria, (Antigo Convento da Portela e terrenos 
adjacentes). 
DLB. N.º 0966/06 | Presente um pedido de cancelamento de ónus real e condição imposta 

sobre a venda do prédio misto sito em Portela, freguesia e concelho de Leiria, conhecido 

por Convento da Portela e terrenos adjacentes, apresentado pela Província Portuguesa da 

Ordem Franciscana, na qualidade de dona e proprietária do referido prédio. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade enviar o processo à 

competente Comissão de Avaliação para que determine o valor da condição da venda do 

prédio misto sito em Portela, freguesia e concelho de Leiria, descrito na 1.ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria, com o número 964/19930624, da freguesia de Leiria e registada 

em simultâneo com a aquisição em 28/08/1944, a favor da Província Portuguesa da Ordem 

Franciscana. 

Mais deliberou não se opor ao ónus de não construção de novos edifícios, públicos 

ou particulares e de não alteração dos existentes, desde que a Província Portuguesa da 

Ordem Franciscana obtenha a autorização prevista nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 265/71, de 18 de Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto quatro 
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Transferência do Jardim-de-infância dos Olivais para o 1.º CEB de Vale Sumo  
DLB. N.º 0967/06 | Presente uma informação/proposta do Senhor Vereador da Educação e 

Cultura, referente ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: 

“Considerando os graves problemas de segurança que se verificam no actual 

Jardim-de-infância dos Olivais, obrigando ao encerramento, definitivo, do mesmo; 

Considerando que se trata de um edifício antigo, sem espaço exterior para jogo e 

recreio, cuja localização e arquitectura implica um grande investimento financeiro e não 

garante as condições adequadas para a função pedagógica e apoio sócio-familiar; 

Considerando a proximidade deste Jardim em relação à escola do 1º CEB de Vale 

Sumo e, ainda, os benefícios que advêm da concentração de recursos tanto ao nível 

pedagógico como ao nível da componente de apoio à família; 
Considerando a urgência em garantir instalações para a realização das actividades 

do Pré-Escolar e apoio sócio-familiar, a partir de Setembro de 2006, do actual JI dos Olivais;  

Propõe-se: 
1. A ampliação do equipamento escolar da EB1 de Vale Sumo, a fim de permitir a 

integração, definitiva, do JI dos Olivais neste espaço (no âmbito do reordenamento escolar, 

a junção dos dois equipamentos dará origem a um centro educativo com 1.º ciclo e pré-

escolar). 

2. Que seja efectuado o aluguer do equipamento, tipo construção modular, 

composto por: 1 sala de actividades, 1 sala polivalente, 1 refeitório e cozinha, sanitários, 

recreio coberto e respectivos trabalhos de construção civil, com início em Setembro de 

2006.  

Mais se informa que esta acção está prevista no Plano de Actividades com a rubrica 

2005 I 48.” 
Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e Financeiro, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 

Director do Departamento Administrativo e Financeiro_________________________ 
 

 

 

 
CMLeiria/ Acta n.º 16, de 2006.07.13 
 
 


	2.1. Processo n.º T – 76/2002 - Ampliação da escola primária e jardim-de-infância de Monte Real. Estudo de revisão de preços para aprovação. 
	2.2. Processo n. º T – 84/2002 - Construção da ponte sobre o rio Lena, Vale Gracioso, Casal Mil Homens, Azoia. Informação de trabalhos a menos. 
	Transferência do Jardim-de-infância dos Olivais para o 1.º CEB de Vale Sumo  
	((((( Departamento de Operações Urbanísticas 
	1. ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de 11 de Janeiro, o despacho de 2006.06/08, proferido pelo Senhora Vereadora, e o qual ordenou a realização da uma vistoria para efeitos do previsto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei já referida; 
	Quanto ao projecto de loteamento: 

	((((( Departamento de Obras Municipais 
	2.1. Processo n.º T – 76/2002 - Ampliação da escola primária e jardim-de-infância de Monte Real. Estudo de revisão de preços para aprovação. 
	2.2. Processo n. º T – 84/2002 - Construção da ponte sobre o rio Lena, Vale Gracioso, Casal Mil Homens, Azoia. Informação de trabalhos a menos. 

	Ponto três 
	 ((((( Departamento Administrativo e Financeiro 
	CLÁUSULA 3ª 
	CLÁUSULA 4ª 
	CLÁUSULA 9ª 
	CLÁUSULA 10ª 


	CLÁUSULA 11ª 

	((((( Divisão de Recursos Humanos 
	((((( Departamento de Desenvolvimento Económico, Espaços Verdes e Ambiente 
	DLB N. º 0948/06 | Presente requerimento da Freguesia de Monte Redondo a solicitar licença especial de ruído para a realização de espectáculo de “Bandas DJ” a realizar num Pavilhão sito na Rua dos Marques, em Casal Novo, freguesia de Monte Redondo, deste concelho, nos dias 15 de Julho e 12 de Agosto, no horário compreendido até entre as 00h:00m e as 8h:00m. 
	DLB N. º 0949/06 | Presente o requerimento de ILíDIO GRILO GOMES, residente na Rua Principal n.º 55, Grou, freguesia de Monte Redondo, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de Bailes de Verão, no parque de estacionamento, do seu estabelecimento sito no lugar de Grou, freguesia de Monte Redondo, no período compreendido entre 15 de Julho a 1 de Setembro, todas as sextas feiras, desde as 22h:00 m até às 2h:00m, consultada a respectiva freguesia, esta emitiu parecer favorável. 
	DLB N. º 0950/06 | Presente o requerimento de Horácio Reinaldo Cardinali da Silva, residente na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1133, Apariços, freguesia de Santa Eufémia, a solicitar licença especial de ruído para proceder à realização de um espectáculo de animação de rua no recinto onde se realizou o Festival da Sardinha na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, nos dias 21, 22 e 23 de Julho corrente, no horário compreendido entre as 22h:00m e as 01h:00m. 


	((((( Divisão da Acção Educativa 
	((((( Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
	TOTAL DE DESPESAS 
	VALOR
	TOTAL
	ENTIDADE

	VALOR

	((((( Gabinete de Apoio à Senhora Presidente  
	REGULAMENTO 
	I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
	Artigo 1º 
	Artigo 2º 
	Artigo 3º 
	Artigo 13º 
	Artigo 14º 
	Artigo 15º 
	III - PREÇOS 
	Artigo 17º 
	IV - EXAME MÉDICO E SEGUROS 
	Artigo 19º 
	Artigo 20º 
	DISPOSIÇÕES FINAIS 
	Artigo 21º 
	Artigo 22º 
	Artigo 23º 
	A Câmara analisou a proposta de regulamento e concordando com a mesma deliberou por unanimidade aprová-lo. 


	REGULAMENTO 
	I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
	Artigo 1º 
	Artigo 2º 
	Artigo 3º 
	Artigo 13º 
	Artigo 14º 
	Artigo 15º 
	III - PREÇOS 
	Artigo 17º 
	IV - EXAME MÉDICO E SEGUROS 
	Artigo 19º 
	Artigo 20º 
	DISPOSIÇÕES FINAIS 
	Artigo 21º 
	Artigo 22º 
	Artigo 23º 
	A Câmara analisou a proposta de regulamento e concordando com a mesma deliberou por unanimidade aprová-lo. 

	Transferência do Jardim-de-infância dos Olivais para o 1.º CEB de Vale Sumo  


	E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 
	((((( 


