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Acta n.º 15/2006 
 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e seis, no Salão Nobre, 

no edifício-sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores Dr. 

Vítor Manuel Domingues Lourenço, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, 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. 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

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

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

de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 969/00 – Obrineves – Imobiliária e Construções, 

Unipessoal, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 815/02 – Santa casa da misericórdia de Leiria 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 636/05 - Maria Alice Lucas de Oliveira Afonso 

Moteiro 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 699/05 – Manuel Batista Vieira 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1020/05 – Arménio Conceição Fernandes 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1106/05 – João Miguel Rodrigues Simões 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1154/05 – Leirigec, S.A. 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1307/05 – Helena & Alho – Nutrição e Estética, 

Lda. 
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1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1332/05 – Maria Celeste Pereira Marques 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 263/06 – Farmácia Avenida de Leiria, Lda 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 437/06 - E2R - Equipamento de Electromedicina 

e Representações, Lda. 

1.2. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 
1.2.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 11/05 – Sival – Soc. Industrial da 

Várzea, Lda. 

1.2.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 19/05 – Lena Engenharia e 

Construções, S.A. 

1.3. Análise do processo de informação prévia n.º 12/05 - Infusion - Gestão de Projectos 

Energéticos, Lda. 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n. º 51/93 – Joaquim de Sousa Salada e Outros 

1.4.2. Processo de loteamento n. º 29/99 – Imo Campinas, Lda 

Ponto dois 
2.1. Eliminação de documentos sem valor secundário e com prazos de conservação já 

prescritos 

2.2. Pagamentos 

2.3. VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

2.4. Alteração de titular do Fundo de Maneio 

2.5. Resumo de Tesouraria 

Ponto três 
Toponímia da freguesia de Leiria 

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

A/01, de 10 de Março: Maria Alice da Cruz da Costa 

4.2. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 196-

A/01, de 10 de Março: Ana Paula Pinto de Oliveira Leitão e Cláudia Maria Pinto de Oliveira 

4.3. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 196-

A/01, de 10 de Março: Sandra Isabel Parracho Duarte Lopes Pedro e Silva 

4.4. Ex-Mercado Santana loja n.º 0.14. Cessação do contrato (Ent. n. º 34409/02) 

4.5. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – têxtil, calçado 

e outros (Entfe. n. º 3133/06) 

4.6. Ratificação de despacho. Realização do mercado municipal de Leiria no dia 10 de 

Junho (Ent. n.º 13203/06) 

4.7. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15456/06) 

4.8. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15457/06) 

4.9. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15013/06) 

4.10. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15467/06) 

4.11. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15455/06) 
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4.12. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n. º 12519/06) 

4.13. Ajustamento das áreas de actuação dos guardas-nocturnos (Int. n. º 2496/06) 

Ponto cinco 
Jardim-de-infância de Arnal. Despesas correntes com ocupação provisória da Casa da 

Capela 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
6.1.1. Programação Cultural do Teatro Miguel Franco. Mês de Julho 

6.1.2. Subsídio à Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos-Soutocico. Transportes 

6.1.3. Subsídio ao Rancho Folclórico Rosas da Primavera-Vale do Horto-Azoia. Transportes 

6.1.4. Subsídio ao Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria. Transportes 

6.1.5. Subsídio à Sociedade Artística e Musical da Bajouca – SAMB. Fardamento 

6.1.6. Preço de catálogos e artigos vários para venda na loja do M|i|mo 

6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
6.2.1. Apoio logístico ao “XIII Sarau de Ginástica do Ateneu Desportivo de Leiria” 

6.2.2. Contrato-Programa com a Juventude Desportiva do Lis (Equipa de Elite) 

6.3. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
6.3.1. Associação Recreativa Lugares Unidos. Festa da Juventude. Pedido de apoio (Ent. n. 

º 14168/06 e Ent. n. º 14757/06) 

6.3.2. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio pontual. Grupo 

Dinamizador de Jovens do Freixial (Ent. n. º 14357/06) 

Ponto sete 
7.1. Protocolo de cooperação entre o Município de Leiria e a Liberty Europeia Seguros, S.A. 

7.2. Extinção de direito de superfície e transmissão gratuita de imóveis. Aprovação de 

minuta de escritura pública 

 

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

Ponto um 
Toponímia da freguesia de Pousos 

Ponto dois 
Ponte Hintze Ribeiro. Encerramento ao trânsito para caracterização da sua estrutura. Ent n.º 

2006/16091 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Presidente 
 

A Senhora Presidente começou a sua intervenção apresentando o relatório, cuja 

entrega aos Senhores Vereadores já tinha sido feita, da averiguação dos factos relativos 
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aos gastos de energia eléctrica no Complexo Municipal de Piscinas, dando a palavra à 

Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves. 
A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves fez uma breve explicitação do 

relatório, afirmando não ser possível concluir pela existência de uma responsabilidade 

directa. Existia, sim, uma série de responsabilidades ao longo do tempo decorrido, as quais 

fizeram com que esta situação tivesse as consequências que teve. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro começou por dizer que todos tinham lido 

aquele mini-inquérito, com as conclusões apuradas, tendo questionado, de seguida, a 

Senhora Presidente acerca de qual seria a sua ideia. Isto porque, ao ler os pontos 4.1.e 

4.13 reparou respectivamente que o projectista não previu a necessidade de um Posto de 

Transformação privativo e que a responsabilidade foi do Conselho de Administração de 

Leirisport, motivo por que, em sua opinião, existe matéria para serem responsabilizados 

solidariamente pelos valores gastos em prejuízo do Município de Leiria.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse haver um conjunto de 

acontecimentos que correram mal mas houve responsabilidades diluídas, sendo difícil 

imputá-las a pessoas concretas. 

A Senhora Presidente afirmou existirem dificuldades em atribuir responsabilidades, 

havendo, na verdade, uma co-responsabilização para já do projectista e do anterior 

Conselho de Administração da Leirisport, podendo-se admitir igualmente que da parte da 

EDP poderia ter havido uma melhor colaboração. A não ser que se perceba que há alguma 

coisa que mereça ser mais aprofundada. Perguntou então ao Senhor Vereador Dr. Raul 

Castro como actuar do ponto de vista prático. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro respondeu que existia um conjunto de factores 

que indiciam os responsáveis, funcionando assim a responsabilidade solidária, pelo que 

alguém haveria de decidir a quota-parte de responsabilidade de cada um. Enfatizou que a 

Câmara teria que ir até às últimas consequências, mediante participação ao Ministério 

Público, com fundamento em gestão danosa. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves referiu que resultava do constante 

do ponto 4.3. que também existiam responsáveis pela execução da obra, que não estava a 

cumprir o projecto. 

A Senhora Presidente passou a ler o ponto 2.4 do citado relatório: «Em 21-04-

2004, Licínio Freire envia fax à Leirisport, EM no qual refere que: Em reunião com 

responsáveis da Leirisport, alertou para o aumento de potência para a alimentação da 

piscina. Foi-lhe dito para não se preocupar e que não haveria problema com a EDP fornecer 

a potência necessária. De acordo com a informação do Eng.º Faria da EDP, “” será possível 

a alimentação em BT, sem PT, mas face aos encargos de potência a pagar (26 500 euros) 

seria mais vantajosa a construção do PT», para depois enfatizar a existência de uma 

diluição clara das responsabilidades entre o próprio projectista e o Conselho de 

Administração da Leirisport, circunstância que, em seu entender, poderia inclusivamente 

significar eventual responsabilidade da EDP. 
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A Senhora Vereadora D. Célia Arneiro perguntou se tinham sido consultadas 

outras entidades para fornecer o gerador, pois, para quem conhece motores, disse, sabe 

que os consumos relatados no documento são manifestamente exagerados. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins explicou que a sua interferência neste 

processo foi zero porque este não passou por ele e que a EDP não teve nem tem qualquer 

tipo de responsabilidade nem na aprovação nem na vistoria, do Complexo das Piscinas e 

respectivo Posto de Transformação, e eventualmente no Grupo Gerador.  

Esclareceu que a competência pela aprovação e vistoria deste tipo de instalações 

pertence ao Ministério da Economia e que a EDP apenas tem competências em matéria de 

viabilização de alimentação (abastecimento de energia) e de contratos relativos ao 

abastecimento de energia eléctrica.  

No relatório é feita uma referência aos custos com o abastecimento de energia 

eléctrica em baixa tensão, com base numa reunião/conversa entre um técnico projectista 

contratado pela Leirisport e um engenheiro da EDP, quando no seu entender, deveria ter 

sido solicitada uma reunião formal, pelos responsáveis da Leirisport à EDP, para analisar o 

problema do abastecimento de energia ao Complexo de Piscinas. 

O senhor Vereador referiu depois a questão da contradição entre o que consta da 

Acta 168 relativa a uma reunião da Leirisport, uma vez que é deliberado adquirir um gerador 

e na prática optaram por proceder ao seu aluguer, com base numa única proposta (!!!) 

anexa à acta 168, sendo que os valores apresentados pelo concorrente indicavam um 

período de utilização de 15 dias, e previam a necessidade de transporte diário de 

combustível (!!!). Não negociaram com outros eventuais fornecedores, nem com o que 

apresentou a única proposta existente….  

Mais disse que tem conhecimento pelo teor da carta enviada pelo Dr. Paulo Rabaça 

ao Presidente da Assembleia Municipal, de que a partir de 1 de Junho de 2005, houve uma 

alteração dos valores para menos €500,00, com base num acordo verbal, facto que é 

omisso no relatório que nos foi apresentado. 

Concluindo, referiu ainda que pelo relatório que foi apresentado, a Leirisport fez 

uma primeira consulta para o fornecimento do PT, sem qualquer projecto. 

Referiu algumas questões relacionadas com as datas, uma vez que por exemplo: 

- entre a data do projecto e o seu envio à EDP passaram-se 9 meses e meio (de 07-

05-2003 para 26-02-2004) 

- entre a data da deliberação de se construir o PT e a data da sua adjudicação, 

passaram-se mais 9 meses ( de 23-06-2004 para 17-03-2005), envolvendo três concursos… 

- e que até no diálogo entre a Leirisport e a própria Câmara, também se verificam 

perdas de tempo surpreendentes (pontos 2.26 e 2.27). 

Realçou ainda, o facto de que quando, finalmente, conseguiram licenciar o gerador 

o desligaram no próprio dia! 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves replicou que a Leirisport já solicitou à 

empresa a devolução do valor pago em excesso e que a Direcção Regional de Economia do 

Centro, aquando da vistoria, não autorizou o funcionamento do equipamento porque o 
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gerador não estava licenciado. Daí resultou que teve que ser a Leirisport a solicitar, já nesta 

fase final da história, também a licença de estabelecimento do grupo gerador, para que o 

processo pudesse ter andamento. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro fez referência ao ponto 2.13, em que se refere 

que o Presidente do Conselho da Administração da Leirisport imputou responsabilidades ao 

arquitecto João Patrício, tendo questionado o que fez aquela empresa depois de ter 

chegado a tal conclusão. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que não estava em causa a 

ocorrência de nenhum crime, que tinha corrido mal - o que toda a gente sabia - mas as 

responsabilidades eram de difícil quantificação. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro retorquiu que apesar disso as 

responsabilidades deveriam apurar-se, pois “A culpa não pode morrer solteira!” (sic). 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins fez referência ao ponto 2.16. 

perguntando que tipo de aprovação tinha sido aquela ali referida, uma vez que a EDP não 

aprova este tipo de projectos. 

Alertou ainda para o facto de a piscina já existir, isto é, não era uma instalação 

nova, com a ponta de 110 kW e que com a remodelação se encontra sensivelmente nos 

220 kW. O projecto previa 400 kW.  

Repetiu a pergunta de como é que se decidiu adjudicar um fornecimento de €2 070 

euros/dia sem negociação prévia, sem discussão e análise dos custos envolvidos. É que no 

processo da Leirisport só existia uma proposta e “seca”. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães disse que para quem não esteve 

envolvida na elaboração do relatório não conseguiria descortinar uma gestão dolosa, mas 

sim desconhecimento técnico nos procedimentos a adoptar. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, referiu que a aprovação do 

projecto foi feita pela Direcção Geral do Centro do Ministério da Economia, existe um lapso 

no ponto 2.16. No entanto todos os outros documentos relatados onde se refere EDP é 

efectivamente essa a entidade que consta nos documentos existentes no processo. De 

resto questionou ao Eng.º Martins se no caso, conhecendo a EDP de Leiria a situação, e 

estando as entidades aqui tão perto, se os próprios técnicos não poderiam ter sugerido ou 

auscultado sobre a melhor forma de resolver o problema do abastecimento de energia ao 

complexo, até porque já existia um PT que tinha estado a abastecer as piscinas 

anteriormente à obra.  

A Senhora Presidente mais perguntou se a EDP não poderia ter aconselhado 

devidamente a Leirisport e concluiu afirmando ter sido importante ter ouvido a opinião dos 

Vereadores da Oposição, aguardando-se 15 dias para melhor decisão. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

DLB. N.º 0861/06 | O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins propôs a alteração das datas 

das reuniões de Câmara durante o mês de Agosto.  
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A Câmara analisou o assunto e deliberou por unanimidade a alteração das datas 

das reuniões de Câmara para 17 de Agosto e 31 de Agosto, retomando a respectiva 

periodicidade a partir desta data.   

*** 
Aquando da realização da Leiriathletics, o Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 

viu a pista de atletismo portátil utilizada, tendo sido informado que pertencia à Câmara 

Municipal do Barreiro. Vem assim, propor à Câmara a averiguação do preço para a 

aquisição de uma pista similar ou a sua execução nas oficinas da Câmara ao longo do ano, 

a fim de evitar os custos com o duplo transporte (vinda e ida) para o Barreiro, além de 

permitir a sua utilização de forma mais generalizada, no fomento do desporto nas 

freguesias. 

A Senhora Presidente explicou que o custo com a pista era da responsabilidade da 

Leiriathletics. Contudo, iria analisar os custos de execução de uma pista. 
 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves 
 

DLB. N. º 0862/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.º Isabel Gonçalves foi 

proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação ao Grupo Desportivo e Recreativo 

de Parceiros, nomeadamente à equipa de futebol do escalão Sub-13 por ter conquistado o 

título de Campeão Distrital de 2005/2006. 

Propôs ainda uma outra palavra de apreço e de felicitação à equipa de Juniores da 

União de Leiria por ter conquistado o título de Campeão Nacional de Juniores da II Divisão. 

Tratando-se de camadas jovens, disse, é imperativo motivá-las para uma boa 

prática desportiva e reconhecer o zelo e a dedicação com que estes jovens se empenham 

dando o seu melhor, com um espírito de sacrifício e de cidadania e uma grande vontade de 

adquirir comportamentos saudáveis que lhes permitirão ir abraçando os troféus da vida. 

A Câmara analisou ao assunto e deliberou por unanimidade registar uma palavra 

de apreço e de felicitação ao Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros, nomeadamente à 

equipa de futebol do escalão Sub-13, por ter conquistado o título de Campeão Distrital de 

2005/2006, bem como à equipa de Juniores da União de Leiria por ter conquistado o título 

de Campeão Nacional de Juniores da II Divisão. 
 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0863/06 | Presente a acta da reunião de 1 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 969/00 – Obrineves – Imobiliária e 
Construções, Unipessoal, Lda. 
DLB N.º 0864/06 | De OBRINEVES - IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, 

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

referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação de um pavilhão situado em 

Calmeiras, freguesia de Pousos, de modo a constituir cinco armazéns, numa zona definida 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Zona Industrial, e alteração de muros 

existentes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/20, constante do respectivo 

processo (folha 380), 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: 

1.1. estudo de tráfego, de acordo com o indicado no n.º 2 do artigo 71.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal; 

1.2. projecto de arquitectura rectificado de modo a prever o cumprimento do disposto na 

alínea c) do n.º 4 do artigo 49.º do Regulamento do PDM, referente à percentagem 

máxima de solo impermeabilizado – 80%; 

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

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

requerente (folha 377); 

1.4. projectos de especialidades. 

Mais deliberou informar de que não poderá ser concedida a prorrogação de prazo 

do alvará de licença de obras, uma vez que se encontra a decorrer a análise do projecto de 

alterações. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 815/02 – Santa Casa da Misericórdia de Leiria 
DLB N.º 0865/06 | De SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA, com sede na Rua 

Nossa Senhora da Encarnação, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração dos vãos exteriores do edifício destinado a equipamentos de apoio à terceira 

idade, cujas obras de ampliação e alteração se encontram a decorrer, na Rua do Liz, 

freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/20, constante do respectivo 

processo (folha 1145), 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 e 

autorizar o respectivo licenciamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 636/05 - Maria Alice Lucas de Oliveira Afonso 
Moteiro 
DLB N.º 0866/06 | De MARIA ALICE LUCAS OLIVEIRA AFONSO MOTEIRO, residente na 

Rua de Leiria/Travessa dos Gomes, n.º 6-A, freguesia de Monte Real, referente ao projecto 

de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar, telheiro e muros de vedação, 

com demolição das construções existentes, na Rua dos Vales, n.º 6, freguesia de Monte 

Real, numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.22, constante do respectivo 

processo (folha 78 e 79), 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: 

1.1. projecto de arquitectura rectificado de modo a prever o cumprimento do disposto 

na alínea d) do artigo 69.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

relativamente ao comprimento da sala; 

1.2. projectos de especialidades; 

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 

desta Câmara, 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 do 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. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1.20m de largura junto 

ao muro) e da restante área (3.00m) para alargamento da via, devendo para o efeito 

garantir-se a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, assim como 

assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, 

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

danificadas durante a obra; 

4.3. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado (zona de 

passeios e espaço para alargamento da via), e apresentar certidão da 

Conservatória do Registo Predial rectificada em relação ao mesmo; 

4.4. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras 

Municipais. 
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Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo Ministério 

de Defesa Nacional – Força Aérea (folha 76). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 699/05 – Manuel Batista Vieira 
DLB N.º 0867/06 | De MANUEL BATISTA VIEIRA, residente na Travessa do Outeiro, 

Padrão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

conjunto habitacional (seis moradias), churrasqueiras, anexo e muros na Rua Coronel José 

Pereira Pascoal - Caetanos, freguesia de Pousos, com demolição de edifícios existentes, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se a parte restante da propriedade 

inserida em Zona de Reserva Agrícola e Zona Verde. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/20, constante do respectivo 

processo (folhas 164 e 165), 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: 

1.1. elementos esclarecedores relativamente aos receptáculos postais, de acordo com 

o Decreto-Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-

Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro, devendo ter, nomeadamente, a 

possibilidade de acesso do exterior junto ao espaço público; 

1.2. 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; 

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 

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

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

3. prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela EP – Estradas de Portugal, 

E.P.E., devendo previamente ao licenciamento apresentar documento comprovativo do 

licenciamento do acesso, face ao parecer emitido por esta entidade, cuja cópia deverá ser 

remetida ao requerente (folha 144); 

4. garantir 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; 
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5. previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

5.1. executar as infra-estruturas junto ao arruamento, referentes ao alargamento da 

via, execução de passeios e estacionamento, bem como proceder à reposição 

das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

Os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de 

Obras Municipais; 

5.2. ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio e estacionamento junto 

ao arruamento, devendo apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial 

rectificada em relação a mesmo. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea e EDP (folhas 106 e 151). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1020/05 – Arménio Conceição Fernandes 
DLB N.º 0868/06 | Retirado 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1106/05 – João Miguel Rodrigues Simões 
DLB N.º 0869/06 | De JOÃO MIGUEL RODRIGUES SIMÕES, residente Rua do Arraial, n.º 

37-E, Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de uma moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação, a levar a efeito numa parcela de 

terreno a destacar de uma propriedade situada em 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 2006.06.23, constante do respectivo 

processo (folha 125), 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. 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; 

2. cumprir com o indicado no parecer da EP – Estradas de Portugal, EPE,  no que se 

refere aos acessos; 

3. apresentar requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01) rectificado, relativamente à 

operação urbanística pretendida (construção de moradia unifamiliar, muro de vedação e 

anexo); 

4. apresentar termo de responsabilidade rectificado, relativamente à operação urbanística 

pretendida, construção de moradia unifamiliar, muro de vedação e anexo; 

5. rectificar o muro de vedação (alçado Sul), por forma a cumprir com o n.º 5 do artigo 25.º 

do Regulamento do Plano Director Municipal, devendo para o efeito prever-se uma 

altura máxima de 2,00m em relação ao perfil do terreno confinante; 

6. recuar o portão de acesso por forma a prever passeio com 1,60m de largura; 
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7. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não 

fraccionamento registado, e efectuar cedência para o domínio público do espaço acima 

indicado (zona de passeio); 

8. apresentar projectos de especialidades, no prazo de seis meses; 

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

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

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

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

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

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal.” 

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

10.1 efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1.60m de largura 

junto ao muro) e da restante área para alargamento da via, devendo os 

trabalhos serem acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais; 

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

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo Ministério 

da Defesa Nacional – Força Aérea e EP – Estradas de Portugal, EPE (folhas 123 e 81 

respectivamente). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1154/05 – Leirigec, S.A. 
DLB N.º 0870/06 | De LEIRIGEC - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE ESPAÇOS 

COMERCIAIS, S.A., com sede na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 56, 1.º 

esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 

alteração de uma fracção destinada a estabelecimento de restauração e bebidas com 

instalação de um espaço comercial, localizado num edifício situado no Largo das Forças 

Armadas, n.º 21, freguesia de Leiria, inserindo-se o mesmo no Núcleo Histórico da Cidade 

de Leiria e Zona Especial de Protecção ao Castelo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.22, constante do respectivo 

processo (folha 77), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde; 

2.º apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

3.º salvaguardar as questões relativas aos direitos de autor, no que se refere ao técnico 

inicial do projecto. 
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Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana, Instituto Português do Património Arquitectónico, 

Serviço Nacional de Bombeiros e Centro de Saúde. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1307/05 – Helena & Alho – Nutrição e 
Estética, Lda. 
DLB N.º 0871/06 | De HELENA & ALHO - NUTRIÇÃO ESTÉTICA, LDA, com sede na Rua 

Mouzinho de Albuquerque, n.º 119 - 2.º Andar, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de uma fracção localizada num edifício situado no local acima 

referido, para clínica de nutrição e estética. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.22, constante do respectivo 

processo (folhas 94 e 95), 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. cumprir com o indicado no parecer do centro de Saúde; 

2. respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

3. 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; 

4. 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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho; 

5. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal 

de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

7. 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; 

8. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

10. no caso de pretender a instalação de publicidade, deverá apresentar o respectivo 

pedido de licenciamento específico; 

11. apresentar os seguintes documentos: 
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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 site 

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) título de registo na actividade (original e fotocópia), conforme disposto no 

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

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. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo Instituto 

Português do Património Arquitectónico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1332/05 – Maria Celeste Pereira Marques 
DLB N.º 0872/06 | De MARIA CELESTE PEREIRA MARQUES, residente na Rua Comissão 

da Iniciativa, n.º 19 – 4.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração de um estabelecimento comercial, situado na Rua Comissão da 

Iniciativa, n.º18, freguesia de Leiria, para instalação de estabelecimento de restauração e 

bebidas, inserindo-se na zona Consolidada da Cidade de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.22, constante do respectivo 

processo (folha 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.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde; 

2.º apresentar termo de responsabilidade do técnico autor do projecto, face aos últimos 

elementos apresentados; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses incluindo projecto de 

segurança contra incêndios, face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros. 
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Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pela Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana, Centro de Saúde, Governo Civil e Serviço Nacional de 

Bombeiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 263/06 – Farmácia Avenida de Leiria, Lda 
DLB N.º 0873/06 | De FARMÁCIA AVENIDA DE LEIRIA, LDA, com sede na Avenida Heróis 

de Angola, n.º 63, r/c, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração da farmácia situada no local acima referido, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Área Consolidada. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/20, constante do respectivo 

processo (folha 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: 

1.1. elementos gráficos rectificados de modo a dar cumprimento ao disposto no 

parecer emitido pelo Centro de Saúde, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 

118), relativamente à instalação sanitária adaptada a pessoas com deficiência; 

1.2. elementos esclarecedores quanto à localização do sistema de ventilação 

das casas de banho interiores, conforme disposto no artigo 87º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas; 

1.3. projectos de especialidades; 

2. prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil e Centro de Saúde, cujas cópias deverão ser remetidas à 

requerente (folhas 116 e 118); 

3. informar de que relativamente à publicidade exterior deverá ser requerido o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

Deliberou ainda informar a requerente de que, relativamente ao pedido de 

autorização para iniciação dos trabalhos de desmontagem de equipamentos e elementos 

decorativos antes da emissão da licença de construção, poderá proceder à execução de 

trabalhos interiores de limpeza e preparação da obra, não sujeitos a licenciamento, nos 

termos do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 437/06 - E2R - Equipamento de 
Electromedicina e Representações, Lda. 
DLB N.º 0874/06 | De E2R - EQUIPAMENTO ELECTROMEDICINA E 

REPRESENTAÇÕES, LDA, com sede na Travessa Dr. Américo Cortês Pinto, n.º 4 – 1.º B, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um edifício, 
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localizado no Largo Cândido dos Reis, n.º 10 - 10-A, freguesia de Leiria, para instalação de 

um estabelecimento de bebidas e galeria de arte. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.22, constante do respectivo 

processo (folha 304), 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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho; 

4. requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal 

de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

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

alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9. cumprir com o parecer do Centro de Saúde (do qual deverá ser dado conhecimento à 

requerente), nomeadamente no que se refere à ventilação dos espaços interiores e 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com o previsto no 

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

10. garantir as dimensões mínimas no interior do elevador (1,10m de largura por 1,40m de 

profundidade), de forma a permitir a acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada, de acordo com o previsto no ponto 2.3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 

123/97, de 22 de Maio; 

11. garantir o cumprimento do disposto no parecer do Instituto Português do Património 

Arquitectónico, nomeadamente proceder à abertura prévia de sondagens arqueológicas 

capazes de caracterizar o valor patrimonial histórico – arqueológico do sítio, para 

emissão de posterior parecer, devendo estes trabalhos ser acompanhados por 
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arqueólogo a cargo do requerente, salvaguardando as competências do Instituto 

Português de Arqueologia; 

12. previamente à emissão da autorização de utilização deverá apresentar relatório 

relativamente ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, aprovado pelo Instituto 

Português de Arqueologia; 

13. apresentar os seguintes documentos: 

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

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

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 

282); 

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. 

 
1.2. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 
1.2.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 11/05 – Sival – Soc. Industrial da 
Várzea, Lda. 
DLB N.º 0875/06 | Retirado 

 

1.2.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 19/05 – Lena Engenharia e 
Construções, S.A. 
DLB N.º 0876/06 | De LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., com sede em Quinta 

da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao pedido de aprovação do 

projecto para instalação de um posto de abastecimento de gasóleo privativo do estaleiro da 

A17, em Montijos, freguesia de Monte Redondo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.22 (Sector de Apoio Técnico 

aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 158 e 159), e face 
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ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/03, de 10 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias: 

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

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

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

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

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

responsável pela execução da obra; 

1.3. comprovativo de inscrição na Direcção Geral de Energia do técnico responsável 

pela execução da obra, ao abrigo do Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 1938; 

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

de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer ao projecto aprovado e às 

normas legais e regulamentares em vigor; 

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

vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 

de Novembro, devendo juntamente com o requerimento de vistoria apresentar cópia dos 

Certificados de Aprovação / Conformidade dos Equipamentos, emitidos por organismos 

legalmente aceites; 

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

entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou remeter à requerente um exemplar autenticado do projecto 

aprovado bem como cópias do parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil (folha 115). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de informação prévia n.º 12/05 - Infusion - Gestão de 
Projectos Energéticos, Lda. 
DLB N.º 0877/06 |Retirado 

 
1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n. º 51/93 – Joaquim de Sousa Salada e Outros 
DLB N.º 0878/06 | De JOAQUIM DE SOUSA SALADA, residente na Rua Coronel Pereira 

Pascoal n.º 2 – 1º, em São Romão, freguesia de Pousos, acompanhado de um 

requerimento a solicitar alterações aos lotes 13 e 15 do loteamento sito em São Romão, 

freguesia de Pousos, que consistem no aumento da área de implantação e consequente 

alteração à configuração do polígono de implantação, na mudança de uso do rés do chão 

de comércio para habitação e consequente aumento do número de fogos em cada lote. 

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 
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n.º 177/01 de 4 de Junho, sem oposição. Tem pareceres favoráveis de todas as entidades 

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

pela Divisão de Loteamentos em 19/06/2006, constante do respectivo processo (folha 990), 

deliberou por unanimidade aprovar as alterações requeridas para os lotes 13 e 15 de 

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado aos pareceres emitidos pelas 

entidades consultadas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, EDP e PT 

Comunicações - cujas cópias deverão ser remetidas ao requerente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de loteamento n. º 29/99 – Imo Campinas, Lda 
DLB N.º 0879/06 | De IMOCAMPINAS – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, LDA, 

com sede na Rua do Pinhal Manso, 487, freguesia de Barosa, acompanhado de um 

requerimento a solicitar um esclarecimento ao ponto 4.3.4 do artigo 10.1.º do regulamento 

dos lotes quanto à possibilidade de “execução de sacadas”, na “empena” das moradias, 

referente ao loteamento sito em Sobreiro/Carreira de Água/ Moinhos da Barosa, freguesia 

de Barosa. 

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 664), 

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

 

Ponto dois 
 D i v i s ã o  A d m i n i s t r a t i v a  

 
2.1. Eliminação de documentos sem valor secundário e com prazos de conservação já 
prescritos 

DLB N.º 0880/06 | Presente uma informação do Sector de Arquivo Administrativo ⎯ sobre a 

qual recaiu o despacho da Chefe da Divisão Administrativa, de 2006.06.22 “Concordo com a 

proposta de eliminação de documentos sem valor pelo que proponho o agendamento para a 

próxima reunião de Câmara.” ⎯ que a seguir se transcreve:  

“Procedeu-se à avaliação dos documentos a seguir discriminados, por perda de valor 

administrativo, não lhes sendo reconhecido nenhum valor secundário de acordo com os 

artigos 1º, 2º, 6 e 7º da Portaria n.º 412/01, de 17 de Abril, e disposições da tabela de 

selecção, propondo-se a sua inutilização, por reciclagem: 
. 

 
 

N º 
ORDEM 

N.º 
DE 

REF.ª 
DA 

TABELA 

TÍTULO DA SÉRIE 
OU SUBSÉRIE 

N º E TIPO 
DE 

UNIDADES 
DE 

INSTALAÇÃO 

SUPORTE DATAS 
EXTREMAS 

METRA
GEM 
(M/L) 

1 253 Contabilidade – Conta 
corrente de entidades 

22 pastas papel 1976-1992 2,50 

2 254 Contabilidade – Diário da 2 pastas papel 1993-1994 0,20 
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despesa 

3 261 Contabilidade – Guias de 
receita eventual 

32 pastas papel 1995 2,98 

4 261 Contabilidade – Guias de 
receita virtual 

1 pasta papel 1995 0,08 

5 263 Contabilidade – Ordens de 
pagamento (duplicados) 

11 pastas papel 1995 1,00 

6 264 Contabilidade –  
Requisições 

4 pastas papel 1995 0,38 

7 271 Contencioso Fiscal –  
Processos de contra 
ordenação (365 processos) 

3 pastas papel 1994-1995 0,50 

8 274 Contencioso Fiscal –  
Processos executivos findos 
por cobrança 

9 pastas 
1 livro 

papel 1995 1.66 

9 420 Mercados e Feiras –  
Receitas semanais de 
cobrança 

8 caixas papel 2002 
 

1.80 

10 547 Pessoal – Atestados médicos maços papel 2001 0.09 
11 561 Pessoal – Folhas de 

vencimento (triplicado) 
5 pastas papel 1985-1996 0,50 

12 562 Pessoal – Inscrição em 
instituições de previdência 
social (C.G.A.) 

1 pastas papel 1940-1959 0,08 

13 565 Pessoal – Registos de 
assiduidade 

1maço papel 2001 0.10 

14 567 Pessoal – Mapas de férias 1maço papel 2001 0.12 
15 569 Pessoal – Mapas de prestação 

de trabalho extraordinário 
1maço papel 2001 0.11 

16 650 Taxas e Licenças – Guias de 
receita de canídeos 
(triplicados) 

1 caixa papel 1995 0,22 

17  Taxas e Licenças – Guias de 
receita pela utilização da 
Lixeira Municipal(triplicados) 

1 pasta papel 1995 0,10 

18  Taxas e Licenças – Guias de 
receita por taxas para 
prestação de serviços 
(triplicados) 

4 caixas papel 1995 0,59 

19  Taxas e Licenças – Guias de 
receita – Diversos (triplicados) 

2 pastas papel 1995 0,22 

20  Taxas e Licenças – Guias de 
receita – Parcómetros 
(triplicados) 

2 pastas papel 1995 0,22 

21 695 Tesouraria – Mapas auxiliares 
de receita eventual 

5 pastas 
5 broch 

papel 1994-1995 0,60 

22 693 Tesouraria – Diário da 
Tesouraria (T1) 

2 pastas 
1 broch 

papel 1995 0,21 

23 699 Tesouraria – Resumo diário 
(T2) 

2 caixas papel 1995 0,18 

 
Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a inutilização, 

por reciclagem, dos documentos propostos. 

 
 D i v i s ã o  F i n a n c e i r a  e  d e  P r o s p e c t i v a ,  O r ç a m e n t o  e  

F i n a n c i a m e n t o    

 
2.2. Pagamentos 
DLB N.º 0881/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 16 a 28 de Junho de 2006 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 4582, 4585, 4639, 4640, 4642, 4778, 4779, 4782 a 4787, 4789, 
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4815, 4839, 4845, 4847, 4848, 4855 a 4858, 4861 a 4867, 4871 a 4874, 4878, 4879, 4883, 

4884, 4886, 4891, 5065, 5067 a 5069, 5073 a 5075, Ordem de Pagamento de Tesouraria n.º 

: 434, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 133, 1358, 1840, 3058, 3059, 3541, 

4144, 4146, 4148, 4209, 4216, 4221, 4228, 4230, 4231 a 4233, 4235, 4270, 4273 a 4275, 

4284, 4290, 4323 a 4325, 4327 a 4330, 4334 a 4339, 4356 a 4359, 4368, 4369, 4383, 4384, 

4387 a 4393, 4396 a 4404, 4407 a 4425 a 4442, 4445, 4446, 4448, 4449 a 4451, 4453 a 

4456, 4458, 4462 a 4464, 4466 a 4471, 4473 a 4475, 4477, 4478, 4480 a 4482, 4484 a 

4492, 4498, 4504, 4506, 4511, 4513, 4514, 4523 a 4527, 4530, 4533 a 4537, 4539, 4544, 

4546, 4549, 4556 a 4564, 4574, 4576 a 4581, 4583, 4584, 4586, 4588, 4589, 4591 a 4593, 

4595, 4596, 4613, 4630, 4635, 4644 a 4647, 4650 a 4661, 4663, 4665 a 4671, 4674 a 4676, 

4678, 4681, 4683, 4685, 4686, 4689 a 4692, 4694 a 4701, 4703 a 4705, 4708, 4712, 4714 a 

4717, 4727, 4730 a 4735, 4741, 4751 a 4765, 4767, 4768, 4774, 4775, 4776, 4781, 4791, 

4793 a 4795, 4811, 4816, 4818, 4826, 4832, 4849 a 4853, 4868 a 4870, 4875 a 4877, 4881, 

4917, 4921, 4956, 4957, 4958, 4969, 4976, 5049, 5054, 5072, 5089, 5101, 5106 a 5109, 

5111 a 5113, 5127 no valor total de €2.868.296,29. 

 
2.3. VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 0882/06 | Presente a VIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 8.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 7.ª Alteração ao Plano de Actividades e 6.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

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

Contabilidade das Autarquias Locais. 

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

Sr. Vice - Presidente de 22 de Junho que autoriza VIII Modificação às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços no montante de €46.296,68 e 

diminuições/anulações no montante de €2.000,00 e a VIII Alteração ao Orçamento para o 

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

€453.296,68 cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da 

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

 

2.4. Alteração de titular do Fundo de Maneio 
DLB N.º 0883/06 | Conforme o disposto no ponto 7 da deliberação n.º 39/2006, de 12 de 

Janeiro, está atribuído à Assistente Administrativa Solange Margarida Lourenço Caçador um 

fundo de maneio no valor de trinta euros para despesas urgentes do Projecto Viver 

Melhor/B.º Dr. Sá Carneiro. Atendendo ao facto de que a referida funcionária se encontra 

desligada da Divisão de Acção Social e Família (DASF), unidade orgânica que desenvolve o 

dito projecto, e que, por outro lado, presentemente está a prestar apoio administrativo à 

DASF, a funcionária Célia Isabel Rodrigues Trigueiro, propõe-se alterar a titularidade do 

fundo de maneio a favor da Assistente Administrativa, Solange Margarida Lourenço 

Caçador, para a Assistente Administrativa, Célia Isabel Rodrigues Trigueiro, da Secção de 
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Apoio Administrativo à Divisão de Acção Educativa Municipal e à Divisão de Acção Social e 

Família, no montante de €30,00, correspondendo à dotação: 

11          0602039905 – Acções de intervenção social………………………………….€30,00 
Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade alterar a titularidade do 

fundo de maneio a favor da Assistente Administrativa, Solange Margarida Lourenço 

Caçador, para a Assistente Administrativa, Célia Isabel Rodrigues Trigueiro, da Secção de 

Apoio Administrativo à Divisão de Acção Educativa Municipal e à Divisão de Acção Social e 

Família, no montante de €30,00, correspondendo à dotação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.5. Resumo de Tesouraria 
DLB N.º 0884/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 28 de Maio de 2006, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €2.751.152,99 sendo de Operações 

Orçamentais €1.857.346,15 e de Operações de Tesouraria €893.806,84. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

 

Ponto três 
 Comissão Munic ipa l  de  Toponímia  

 

Toponímia da freguesia de Leiria 
DLB N.º 0885/06 | Retirado 
 

Ponto quatro 
 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

 
4.1. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 
196-A/01, de 10 de Março: Maria Alice da Cruz da Costa 
DLB N.º 0886/06 | Presente o ofício n. º 1088, de 2006/04/10, do Instituto do Emprego e 

Formação de Empresas e Formação Profissional (Ent. n.º 9706, de 2006/04/13), 

acompanhado de um pedido apresentado por Maria Alice da Cruz da Costa, solicitando 

parecer para a criação de uma empresa no ramo de actividade de Serviços Prestados a 

Empresas, a localizar na Rua Nova da Escola, A n. º 116, r/c B, Marinheiros, Marrazes. 

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

Freguesia de Marrazes, constante no ofício n. º 514, de 2006/05/24 anexo ao respectivo 

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

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

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

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.2. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 
196-A/01, de 10 de Março: Ana Paula Pinto de Oliveira Leitão e Cláudia Maria Pinto de 
Oliveira 
DLB N.º 0887/06 | Presente o ofício n. º 866, de 2006/03/16, do Instituto do Emprego e 

Formação de Empresas e Formação Profissional (Ent. n.º 7356, de 2006/03/21) 

acompanhado de um pedido apresentado por Ana Paula Pinto de Oliveira Leitão e Cláudia 

Maria Pinto de Oliveira, solicitando parecer para a criação de uma empresa no ramo de 

actividade de Consultoria e Programação Informática, a situar na Rua das Olhalvas, lote 3 

1º esquerdo, Escritório 1, Pousos. 

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

Freguesia de Pousos, constante no ofício n.º 299/06, de 2006/05/30 anexo ao respectivo 

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

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

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

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
4.3. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 
196-A/01, de 10 de Março: Sandra Isabel Parracho Duarte Lopes Pedro e Silva 
DLB N.º 0888/06 | Presente o ofício n. º 1090, de 2006/04/11, do Instituto do Emprego e 

Formação de Empresas e Formação Profissional (Ent. n.º 9705, de 2006/04/13), 

acompanhado de um pedido apresentado por Sandra Isabel Parracho Duarte Lopes Pedro e 

Silva, solicitando parecer para a criação de uma empresa no ramo de actividade de Acção 

Social para a Infância e Juventude sem Alojamento, a situar na Rua Central, n. º 174 

Coucinheira, Amor. 

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

Freguesia de Amor, constante no ofício n. º 175, de 2006/05/25 anexo ao respectivo 

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

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

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

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.4. Ex-Mercado Santana loja n.º 0.14. Cessação do contrato (Ent. n. º 34409/02) 
DLB N.º 0889/06 | No seguimento da proposta formulada pelo representante legal da firma 

Diamond Ben, Lda, na sua carta datada de 2006/03/07 em que se propõe deixar instalados 

na loja 0.14 do Ex – Mercado Santana os portões blindados e móveis, cujo valor supera o 

montante das rendas em dívida, foi analisado o processo do qual constam parecer da 

Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães e Despacho da Sr.ª Presidente de concordância 

com aquela proposta. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade aceitar a proposta 

apresentada pelo representante legal da firma Diamond Ben, Lda, na qualidade de 
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arrendatária da loja n.º 0.14 do Ex – Mercado Santana, bem como considerar a cessação, 

por mútuo acordo, do contrato de arrendamento comercial celebrado em 2002/05/20 entre 

este Município e aquela empresa, devendo o espaço ser entregue com todas as chaves e 

vidros intactos e a instalação eléctrica, conforme cláusula oitava do referido contrato de 

arrendamento. 

 
4.5. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – têxtil, 
calçado e outros (Entfe. n. º 3133/06) 
DLB N.º 0890/06 | Presente o requerimento de HERMÍNIO FERREIRA CHAVES, residente 

na Rua Coronel Gonçalves, Vila Jusã, freguesia de Lobão da Beira, concelho de Tondela, a 

solicitar o lugar n.º 235 para venda de vestuário, no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão.  

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o direito de 

ocupação ao lugar n.º 235 a Hermínio Ferreira Chaves, pelo valor proposto para base de 

licitação, que foi de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), uma vez que o requerente reúne 

os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração 

aprovada pela Assembleia Municipal em 2004/09/30, bem como por aquele lugar ter sido 

posto a concurso pelo edital n.º 49/2006, de 10/03/2006, ficando deserto e, nos termos do 

n.º 2 do artigo 15.º do citado Regulamento, poder ser adjudicado sem concurso prévio. 

 
4.6. Ratificação de despacho. Realização do mercado municipal de Leiria no dia 10 de 
Junho (Ent. n.º 13203/06) 
DLB N.º 0891/06 | Presente o abaixo assinado dos comerciantes de carnes do Distrito de 

Leiria, que mereceu a concordância do Senhor Encarregado dos Mercados, solicitando a 

realização do Mercado Semanal no dia 10 de Junho (feriado) do corrente ano, do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente de 2006/06/05 a deferir o pedido.  

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

2006/06/05 da Senhora Presidente, a deferir o pedido, autorizando a realização do mercado 

no dia 10 de Junho, nos termos do disposto no ponto 2 do artigo 73.º do Regulamento dos 

Mercados e Feiras do Concelho de Leiria. 
 
4.7. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15456/06) 
DLB N.º 0892/06 | Presente o requerimento de LUIS FILIPE DOMINGUES PINTO, na 

qualidade de presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, com 

sede na Avenida 25 de Abril, Edifício IPJ, em Leiria, a solicitar licença especial de ruído, 

para um espectáculo musical com o Grupo “FF” a realizar no espaço junto ao “CANOA 

CLUB”, nesta cidade no período compreendido entre as 22:00horas do dia 6 de Julho até às 

01:00horas do dia 7 de Julho. 

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. 
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4.8. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15457/06) 
DLB N.º 0893/06 | Presente o requerimento de LUIS FILIPE DOMINGUES PINTO, na 

qualidade de Presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, com 

sede na Avenida 25 de Abril, Edifício IPJ, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização de Festival de Bandas no espaço junto ao “CANOA CLUB”, nesta cidade no 

período compreendido entre as 22:00horas e as 01:00horas dos dias 30 de Junho e 1 de 

Julho. 

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. 

 
4.9. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15013/06) 
DLB N.º 0894/06 | Presente o requerimento da ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS 

SEQUEIRA, com sede no Largo Serafim Lopes Pereira, freguesia de Leiria, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização de um espectáculo musical e folclórico, dentro 

do recinto daquele estabelecimento de ensino, no período compreendido entre as 19:00 

horas do dia 30 de Junho e as 01:00horas do dia 1 de Julho, do qual consta o despacho do 

Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2006/06/20 a deferir o pedido.  

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

2006/06/20 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença 

especial de ruído para o efeito. 

 
4.10. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15467/06) 
DLB N.º 0895/06 | Presente o requerimento de JOSÉ HUMBERTO DOS REIS MOITAL, 

residente na Rua do Campo, n.º 11, Aroeira, freguesia de Monte Redondo, a solicitar licença 

especial de ruído, para um espectáculo de música ao vivo, inserido no âmbito dos festejos 

populares de S. João, a realizar perto do seu estabelecimento de Bombas de Gasolina 

(denominado bombas Avia), sito na E.N. 109, em Monte Redondo, no período 

compreendido entre as 21:00 horas do dia 24 de Junho e as 15:00 horas do dia 25 de 

Junho, do qual consta o despacho do Senhor Vice-Presidente de 2006/06/20 a deferir o 

pedido.  

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

2006/06/20 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença 

especial de ruído para o efeito. 

 
4.11. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n. º 15455/06) 
DLB N.º 0896/06 | Presente o requerimento de JOSÉ FILIPE DOMINGUES PINTO, na 

qualidade de Presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, com 

sede na Avenida 25 de Abril, Edifício IPJ, em Leiria, a solicitar licença especial de ruído, 

para um espectáculo musical, a realizar no espaço, junto ao “CANOA CLUB”, nesta cidade 

na noite de 24 para 25 de Junho, no horário compreendido entre as 22:00horas e as 
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01:00horas, do qual consta o despacho do Senhor Vice-Presidente de 2006/06/20 a deferir 

o pedido.  

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

2006/06/20 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença 

especial de ruído para o efeito. 

 
4.12. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. n. º 12519/06) 
DLB N.º 0897/06 | Presente o requerimento de Ciglei – Associação Social Recreativa e 

Cultural Cigana de Leiria, com sede na Rua Conde Ferreira, n.º 28, freguesia e concelho de 

Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de espectáculo musical, 

inserido no âmbito do Festival da Juventude, cuja organização pertence à FAJDL, a realizar 

no parque de estacionamento junto ao Estádio, no período compreendido entre as 20:00 

horas e as 01:00 do dia 23 de Junho do qual consta o despacho do Senhor Vice-Presidente 

de 2006/06/20 a deferir o pedido, condicionando à instalação, no local de WC’s portáteis, ao 

cumprimento do horário de até à 01:00 horas, bem como o local da realização do evento ser 

no parque de estacionamento do lado das Piscinas Municipais de Leiria. 

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

2006/06/20 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido, nos mesmos termos em que foi 

proferido, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito.  
 
4.13. Ajustamento das áreas de actuação dos guardas-nocturnos (Int. n. º2496/06) 
DLB N.º 0898/06 | Com a entrada em vigor do Regulamento Municipal das Actividades 

Diversas em 2003/05/21, elaborado em cumprimento dos Decretos-Lei n. º 264/2002, de 25 

de Novembro, e n. º 310/2002, de 18 de Dezembro, foi transferida dos Governos Civis para 

os Municípios a competência para o licenciamento do exercício da actividade de guarda-

nocturno. Nessa altura foram então emitidos, por este Município, os alvarás de 

licenciamento para os guardas-nocturnos já em exercício, referindo as respectivas áreas em 

que vinham actuando. 

Decorridos cerca de dois anos constatou-se haver indefinição dos limites de cada 

área de actuação, quer pelo facto de uma das zonas ter sido, em tempo, distribuída por dois 

guardas-nocturnos, devido à desistência de um deles, quer pelo crescimento constante dos 

aglomerados urbanos, quer ainda pelas alterações da topografia e das vias de acesso. 

Para clarificação do assunto, foram realizadas duas reuniões com todos os guardas-

nocturnos e foi definida em planta a proposta das áreas de actuação de cada guarda-

nocturno. 

Esta planta foi enviada a todas as Juntas de freguesia abrangidas pelas áreas de 

actuação, à GNR e à PSP, solicitando-lhes o respectivo parecer.  

Dos pareceres recebidos apenas a Junta de Freguesia de Pousos solicita o 

alargamento a toda a área da freguesia e a Junta de Freguesia de Azóia refere que: (a) no 

IC2 a área de actuação deveria prolongar-se até ao limite da freguesia com a Batalha, (b) as 

 
CMLeiria/ Acta n.º 15, de 2006.06.29 
 
 



                                                                                                                                                                        919 (27) 
 

    
zonas habitacionais da Rua de Santa Catarina deveriam ser consideradas de ambos os 

lados da mesma rua e (c) o edifício "Estrela" também deveria ser abrangido. 

Face ao exposto, deverá a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida pelo artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento Municipal das Actividades Diversas, 

aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria em sua sessão de 2003/04/17, aprovar a 

modificação das áreas de actuação dos guardas-nocturnos em exercício neste concelho, 

para o que se junta mapa com tais áreas devidamente assinaladas. 

Analisado o assunto, e no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 2.º, 

n.º 1 do Regulamento Municipal das Actividades Diversas, a Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a modificação das áreas de actuação dos guardas-nocturnos em 

exercício no concelho de Leiria, conforme consta do mapa anexo à presente acta e que dela 

fará parte integrante e mandar publicitar a deliberação, por meio de edital a publicar na 

imprensa local e a afixar nos lugares habituais, em conformidade com o previsto no artigo 

4.º do citado Regulamento. 
 

Ponto cinco 
 Divisão  da  Acção Educat iva  

 
Jardim-de-infância de Arnal. Despesas correntes com ocupação provisória da Casa 
da Capela 
DLB N.º 0899/06 | De acordo com protocolo de cedência de instalações provisórias para o 

2.º lugar do Jardim de Infância de Arnal, propõe-se efectuar o pagamento de despesas 

correntes à Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Maceira, no valor de €6.240,00, 

referente aos anos lectivos 2004/2005 e 2005/2006. 

Considerando que, devido a uma rotura na canalização de água, o valor do 

consumo desta foi bastante mais elevado, propõe-se, ainda, o pagamento de mais €315,32, 

para fazer face a esta situação, conforme documento de despesa entregue pela Fábrica da 

Igreja Paroquial de Maceira (Ent. n. º 4731/06). 

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

artigo 13.º e n.º 1 do artigo 19.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea f) 

do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade proceder ao 

pagamento de €6.555,32 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e trinta e dois 

cêntimos), à Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Maceira, relativo às despesas 

correntes efectuadas nas instalações provisórias do 2.º lugar do Jardim de Infância de Arnal 

(2006-A-66). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude
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6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
6.1.1. Programação Cultural do Teatro Miguel Franco. Mês de Julho 
DLB N.º 0900/06 | Para além das sessões de cinema (nos dias em que não há 

espectáculos), promovidas pelo Teatro José Lúcio da Silva, o Teatro Miguel Franco terá, 

durante o mês de Julho, até ao dia 15 (data em que se iniciam os espectáculos do Praça 

Viva), a seguinte Programação Cultural: 

Dia 1 – Espectáculo de teatro “Dona Rosinha a Solteira” – Sport Operário Marinhense 

Dia 2 – Música em Família (co-produção som a SAMP) 

Dia 4 - Espectáculo de Dança da Annarela Academia de Ballet  

Dia 6 - Café das Quintas (co-produção com o Orfeão de Leiria) 

Dia 8 – Espectáculo de música “Sonda 25” 

Dia 14 – Espectáculo de Teatro “apareceu a Margarida” – Companhia de Actores 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
6.1.2. Subsídio à Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos-Soutocico. Transportes 
DLB N.º 0901/06 | Presente o ofício da Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos – 

Soutocico com a Ent. n.º 12269/06, em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de 

viagem a Constância, no dia 6 de Maio de 2006, para participar nos festejos anuais da 

localidade.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas deslocações 

para a divulgação do Concelho e da sua cultura, propõe-se que seja atribuído à Sociedade 

Filarmónica Senhor dos Aflitos – Soutocico, um subsídio no valor de €350,00, para apoiar a 

referida viagem. 
Analisado o assunto e concordando com os motivos expostos, a Câmara deliberou 

por unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

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

Janeiro, atribuir um apoio no valor de €350,00 à Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos – 

Soutocico para ajuda nas despesas efectuadas com a viagem a Constância, utilizando para 

isso a verba prevista no Plano para 2006, na rubrica 12/040701-0201-2006/A/233. 

 
6.1.3. Subsídio ao Rancho Folclórico Rosas da Primvera-Vale do Horto-Azoia. 
Transportes 
DLB N.º 0902/06 | Presente o ofício do Rancho Folclórico Rosas da Primavera de Vale do 

Horto, freguesia de Azóia, com a Ent. n.º 2052/06, em que é solicitado apoio financeiro para 

pagamento do aluguer de transportes, a fim de se deslocar a Montfermeil  (França) para 

representar Portugal e a Alta Estremadura, a convite da Federação de Folclore Português, 

nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de Março passado.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância desta deslocação 

para a divulgação do Concelho e do País, propõe-se que seja atribuído ao Rancho 

Folclórico Rosas da Primavera – Vale do Horto, um subsídio no valor de €1.283,00 (um 

terço do montante pago pelo aluguer de um autocarro). 
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Analisado o assunto e concordando com os motivos expostos, a Câmara deliberou 

por unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

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

Janeiro, atribuir um apoio no valor de €1.283,00 ao Rancho Folclórico Rosas da Primavera 

de Vale do Horto, freguesia de Azóia para ajuda nas despesas efectuadas com a viagem a 

Montfermeil  (França), utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2006, na rubrica 

12/040701-0206-2006/A/238. 

 
6.1.4. Subsídio ao Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria. Transportes 
DLB N.º 0903/06 | Presente o ofício do Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria com a 

Ent. n.º 14909/06, em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de viagem a Beja, 

no dia 27 de Maio de 2006, para participar no XVII Encontro de Coros daquela localidade.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas deslocações 

para a divulgação do Concelho e da sua cultura, propõe-se que seja atribuído ao Grupo 

Coral do Ateneu Desportivo de Leiria, um subsídio no valor de €700,00, para apoiar a 

referida viagem. 
Analisado o assunto e concordando com os motivos expostos, a Câmara deliberou 

por unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

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

Janeiro, atribuir um apoio no valor de €700,00 ao Grupo Coral do Ateneu Desportivo de 

Leiria para ajuda nas despesas efectuadas com a viagem a Beja, utilizando para isso a 

verba prevista no Plano para 2006, na rubrica 12/040701-0202-2006/A/234. 

 
6.1.5. Subsídio à Sociedade Artística e Musical da Bajouca – SAMB. Fardamento 
DLB N.º 0904/06 | Presente o ofício da Sociedade Artística e Musical da Bajouca - SAMB 
com a Ent. n.º 2111/06, em que é solicitado apoio financeiro para aquisição de algum 

fardamento que ainda lhes falta, nomeadamente chapéus e casacos.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e de que, embora tratando-se da 

mais recente Filarmónica do Concelho, já demonstrou a sua disponibilidade em diversas 

solicitações da Câmara, propõe-se que seja atribuído à Sociedade Artística e Musical da 

Bajouca - SAMB, um subsídio no valor de €500,00, para apoiar a referida aquisição. 
Analisado o assunto e concordando com os motivos expostos, a Câmara deliberou 

por unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

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

Janeiro, atribuir um apoio no valor de €500,00 à Sociedade Artística e Musical da Bajouca – 

SAMB, para ajuda nas despesas efectuadas com a aquisição dos novos fardamentos, 

utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2006, na rubrica 12/040701-0201-

2006/A/233. 

 
6.1.6. Preço de catálogos e artigos vários para venda na loja do M|i|mo 
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DLB N.º 0905/06 | No âmbito da abertura do M|i|mo, Museu da Imagem em Movimento, este 

terá disponíveis para venda alguns dos catálogos resultantes das produções realizadas ao 

longo dos anos e outros artigos diversos, propondo-se a sua venda, de acordo com a 

listagem e preços a seguir referidos: 

Título/Descrição Assunto Ano ed. Preço c/ IVA 
incluído (€) 

Sons que passam, tons que ficam Pintura 1999 5,25 

Discursos Fotografia 1999 7,88 

ARS Multiplicata Artes Gráficas 2000 5,25 

Cinemacção Luz Artes/Pintura 2001 5,25 

Porquê das coisas  Fotografia 2001 10,50 

Yanomani Fotografia 2001 15,75 

Entre o Céu e a Terra Fotografia 2003 10,50 

Cinemanimação 80 anos de cinema de 

animação em Portugal 

Cinema de Animação 2003 10,50 

José Teles de Almeida Paiva  2004 10,50 

Lápis Mimo   0,50 

Canetas Mimo   1,21 

Postais antigos do Castelo (Korrodi)   2,50 

A Câmara tomou conhecimento e, de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade dar parecer favorável ao acima proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
6.2.1. Apoio logístico ao “XIII Sarau de Ginástica do Ateneu Desportivo de Leiria” 
DLB N.º 0906/06 | É presente o ofício Ent. n.º 14038, de 2006/06/01, do Ateneu Desportivo 

de Leiria, solicitando a colaboração da Câmara Municipal de Leiria para a realização do 

evento em epígrafe, a ter lugar no dia 30 de Junho de 2006, na Praça da Fonte Luminosa 

em Leiria. 

Considerando que o Ateneu Desportivo de Leiria, movimenta cerca de 200 jovens 

ginastas, pertencentes às diversas áreas de intervenção, designadamente motricidade 

infantil, formação e competição; 

Considerando a importância da realização deste Sarau de encerramento para todos 

os ginastas do concelho e de outros clubes congéneres, como o culminar de mais uma 

época desportiva; 

Considerando a relevância em promover actividades de índole desportiva, 

nomeadamente divulgando a modalidade de Ginástica, junto do público em geral e em local 

acessível a toda a população leiriense. 
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Assim, para fazer face às necessidades logísticas que envolvem este evento, 

propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição 

dos seguintes apoios: 

- Transporte e montagem de bancada ou cadeiras para cerca de 200 pessoas, até às 16h00 

de dia 30 de Junho; 

- Transporte do material de ginástica do Pavilhão dos Silvas para a Praça da Fonte 

Luminosa, até às 16h00 de dia 30 de Junho e vice-versa, após a conclusão do Sarau; 

- Transporte e colocação de 30 grades metálicas/plástico, na Praça da Fonte Luminosa, até 

às 16h00 de dia 30 de Junho; 

- Cedência de corrente eléctrica na Praça da Fonte Luminosa, no dia 30 de Junho; 

- Reforço da iluminação na zona de competição no dia 30 de Junho, entre as 20h00 e as 

24h00; 

- Assistência técnica (electricista) para as estruturas eléctricas instaladas no recinto, cuja 

montagem seja da responsabilidade do Município de Leiria, durante o Sarau no dia 30 de 

Junho; 

- Transporte e colocação de 20 vasos com plantas, para decoração do espaço. 

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

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

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

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade atribuir ao Ateneu Desportivo de Leiria o apoio logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2.2. Contrato-Programa com a Juventude Desportiva do Lis (Equipa de Elite) 
DLB N.º 0907/06 | Pela Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, é presente a minuta de Contrato-Programa em epígrafe, que abaixo se 

transcreve: 
“CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS (EQUIPA DE ELITE) 

Considerando que: 

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

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

locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem constituam, pelo seu 

exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível nacional e internacional, um 

referencial para a população em geral e a juventude em particular, contribuindo por esta via 

para que o desporto seja progressivamente entendido como elemento de formação integral 

dos cidadãos.  

b) o Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e 

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

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

internacionais ao serviço de selecções nacionais. 

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

praticantes, do número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-
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estruturas desportivas, do número de provas e outras competições que se realizam no 

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

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

sua elite de praticantes. 

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

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

dinâmica do Concelho de Leiria. 

e) estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do 

P.A.A.D. de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse 

apoio ser um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, 

face à evolução verificada e ao seu carácter operacional abrangente, às necessidades 

específicas de uma elite de atletas e equipas que entretanto surgiram em alguns Clubes do 

Concelho.   

f) entre estes Clubes está a Juventude Desportiva do Lis, através das excelentes 

prestações desportivas da sua Equipa de Seniores Masculinos, na modalidade de Andebol. 

g) neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido um 

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

clube Juventude Desportiva do Lis, com o objectivo de permitir que este assegure um 

conjunto de condições que possibilitem, especificamente, à Equipa de Seniores Femininos 

manter e melhorar as suas prestações desportivas na modalidade de Andebol, permitindo 

que esta permaneça entre a ELITE do Andebol Nacional e Internacional. 

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

181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente 

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

qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Juventude Desportiva do Lis, adiante designada por JUVE, com sede na Rua da 

Cooperativa, S. Romão, 2410-256 Leiria, N.I.P.C. 501 665 072, representada pelo 

Presidente da Direcção, Sr. José Manuel Varela Costa, na qualidade de Segunda 

Outorgante, 

ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, é celebrado o 

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

Cláusula 1ª 
Objecto 

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

função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte da Equipa de 

Seniores Masculinos. 

Cláusula 2ª 
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Obrigações da JUVE 

A JUVE compromete-se a assegurar que a sua Equipa de Seniores Masculinos: 

1. Nomeadamente, as suas Jogadoras, mantenham o vínculo contratual com a JUVE até 

ao final da época de 2005/2006; 

2. Desenvolvam os seus treinos habitualmente em instalações/espaços do Concelho de 

Leiria; 

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

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

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

suas actividades desportivas, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para as 

suas preparações; 

5. Identificarem e usarem sempre que possível no equipamento ou material de treino o 

Brasão do Município; 

6.   Cumpram um Plano de Preparação de forma a : 

a) Participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato Nacional da 1.ª 

Divisão da Época 2005/2006; 

b) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato 

Nacional da 1.ª Divisão da Época 2006/2007; 

c) Atingir a “Final Four” do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão da Época 2005/2006, 

em Seniores Masculinos;     

d) Participação da Equipa de Seniores Masculinos na Taça das Taças; 

e) Atingir a 2.ª Eliminatória da Taça das Taças, em Seniores Masculinos                                                        

Cláusula 3ª 
Contrapartidas do Município de Leiria 

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

cumprimento das seguintes etapas: 

a) Participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato Nacional da 1.ª 

Divisão da Época 2005/2006 - €17.500, 00 (dezassete mil e quinhentos euros); 

b) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato 

Nacional da 1.ª Divisão da Época 2006/2007 - €7.500, 00 (sete mil e quinhentos 

euros); 

c) Atingir a “Final Four” do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão da Época 2005/2006, 

em Seniores Masculinos - €5.000, 00 (cinco mil euros); 

d) Participação da Equipa de Seniores Masculinos na Taça das Taças - €12.500, 00 

(doze mil e quinhentos euros); 

e) Atingir a 2.ª Eliminatória da Taça das Taças, em Seniores Masculinos - €2.500, 00 

(dois mil e quinhentos euros). 

Cláusula 4ª 
Fim / Devolução do Apoio 

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

concedidos sempre que ocorram as seguintes situações: 
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a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas ética, moral e socialmente reprováveis; 

d) Não cumprimento dos pontos previstos na Cláusula 2ª; 

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

Cláusula 5ª 
Carácter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva da Equipa de Seniores Masculinos não são 

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

apoios a atribuir à JUVE como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6ª 
Disponibilidade dos Apoios 

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

apresentar a confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, 

dos objectivos definidos na Cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 

Cláusula 7ª 
Imposto do Selo 

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

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

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula 8ª 
Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Junho de 2006. 

 
Celebrado em 29 de Junho de 2006, em três folhas, com dois exemplares, ficando um, 

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

outorgante. 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria (Isabel Damasceno) 

O Presidente da Direcção da Juventude Desportiva do Lis (José Manuel Varela Costa)”. 

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

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

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

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou 
por unanimidade autorizar a celebração do Contrato-Programa com a Juventude 

Desportiva do Lis (Equipa de Elite) e conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara 

para proceder à respectiva outorga. 

 
6.3. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
6.3.1. Associação Recreativa Lugares Unidos. Festa da Juventude. Pedido de apoio 
(Ent. n. º 14168/06 e Ent. n. º 14757/06) 
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DLB N.º 0908/06 | Pela Associação Recreativa Lugares Unidos, com o número de 

contribuinte 500 079 570, foram presentes as Entradas n.º 14168/06 e 14757/06, solicitando 

apoio financeiro para a realização da “Festa da Juventude”, que decorrerá no dia 8 de Julho 

do corrente ano, na sede social da supra referida associação. 

Considerando que a “Festa da Juventude” promoverá um espaço para jovens 

músicos apresentarem, ao vivo, o seu trabalho, constituindo uma iniciativa que visa, 

fundamentalmente, a dinamização cultural e juvenil da comunidade local, propõe a Senhora 

Presidente da Câmara a atribuição de um apoio financeiro no valor de €530,00 (quinhentos 

e trinta euros) à Associação Recreativa Lugares Unidos, para fazer face a despesas com a 

luz e som do evento. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f), 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação Recreativa Lugares Unidos um 

subsídio no valor de €530,00 (quinhentos e trinta euros) para fazer face a despesas com a 

luz e som do evento. 

 
6.3.2. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio pontual. Grupo 
Dinamizador de Jovens do Freixial (Ent. n. º 14357/06) 
DLB N.º 0909/06 | Pelo Grupo Dinamizador de Jovens do Freixial foi presente o ofício, com 

o número de entrada n.º 14357/06, oficializando a candidatura ao apoio pontual do 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade “Exposição 

Artesanato Regional”, através da atribuição dos seguintes materiais: dois tinteiros preto (HP 

960c), dois tinteiros a cores (HP 960c), seis resmas de papel, um litro de guache de cor 

amarelo, um litro de guache de cor azul e um litro de guache de cor magenta. 

A Câmara analisou o assunto e, nos termos das disposições conjugadas da alínea 

f), do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e da alínea a), do n.º 4 do 

artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Dinamizador de 

Jovens do Freixial os materiais acima descriminados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  D r . ª  N e u s a  M a g a l h ã e s  

 
7.1. Protocolo de cooperação entre o Município de Leiria e a Liberty Europeia 
Seguros, S.A. 
DLB N.º 0910/06 | Presente a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a 

Liberty Seguros, S. A, que a seguir se transcreve: 

“Protocolo 
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Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, com poderes para o acto, conforme deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de _____________________, 

como primeiro outorgante, e, a LIBERTY SEGUROS, S.A., N.I.P.C. 500 068 658, registada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9. 329, com o capital social de 

€24.348.750,69, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 6, 11. º, em Lisboa, adiante 

designada por “Liberty Seguros”, representada por Dr. José António da Graça Duarte de 

Sousa, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e por Dr. Rogério Paulo 

Carretero Bicho, na qualidade de Director Coordenador, como segunda outorgante, é 

celebrado o presente protocolo que passará a reger-se pelas cláusulas seguintes:  

Cláusula Primeira 
Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas a 

regular a participação da Liberty Seguros em eventos a realizar pelo primeiro outorgante. 

Cláusula Segunda 
Obrigações do Município de Leiria 

 

1. O Município de Leiria compromete-se, nos eventos por si promovidos no concelho de 

Leiria, a: 

a) Ceder a utilização de espaços publicitários à Liberty Seguros; 

b) Permitir a presença da Liberty Seguros através de materiais promocionais; 

c) Colocar o logotipo aprovado pela Liberty Seguros na moto 4x4 que realizará a 

vigilância da Praia do Pedrógão, durante o período de vida útil desta. 

2. Para cumprimento do disposto no número anterior, o Município de Leiria compromete-

se, ainda, a informar a Liberty Seguros dos eventos que irá realizar, com uma antecedência 

mínima de um mês.  

Cláusula Terceira 
Obrigações da Liberty Seguros 

A Liberty Seguros compromete-se a entregar ao Município de Leiria a quantia de 

€10.000,00 (dez mil euros), quantia esta que já inclui quaisquer taxas e/ou impostos, pela 

utilização de espaços publicitários deste e pela sua presença através de materiais 

promocionais em eventos a realizar pelo primeiro outorgante, e ainda, pela visibilidade do 

seu logotipo, na mota de água que realizará a vigilância da Praia do Pedrógão, durante o 

período de vida útil desta. 

Cláusula Quarta 
Duração 

O presente protocolo tem início na data da respectiva assinatura e termina a 31 de 

Dezembro de 2009. 

Cláusula Quinta 
Resolução 
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O presente protocolo poderá ser resolvido nos seguintes casos: 

a) Por mútuo acordo das partes; 

b) Pela falta de cumprimento por parte de qualquer dos outorgantes, de qualquer 

uma das obrigações previstas neste Protocolo, se notificado pela outra parte para cumprir a 

obrigação em falta, não o efectuar no prazo de quinze dias contados da data da notificação. 

Cláusula Sexta 
Comunicações e notificações 

1. Todas as comunicações e notificações que se devam realizar aos outorgantes, ao abrigo 

do presente Protocolo, deverão efectuar-se por escrito, e mediante: 

a) Entrega em mão com confirmação escrita da recepção pelo outro outorgante;  

b) Por correio postal ou electrónico, assim como por qualquer outro meio, sempre 

que se deixe constância da sua correcta recepção pelo destinatário ou destinatários. 

2. As comunicações e notificações referidas no número anterior deverão ser remetidas 

para os domicílios e à atenção das pessoas que se indicam no cabeçalho do presente 

Protocolo. 

3. Qualquer modificação nos domicílios ou pessoas para os efeitos de notificações 

deverá ser imediatamente comunicada à outra Parte de acordo com as regras 

estabelecidas nesta Cláusula.  

Cláusula Sétima 
Foro 

Com renúncia expressa a qualquer outro, fica estipulado o foro da Comarca de Lisboa para 

as questões emergentes deste Protocolo. 

 

Este protocolo é feito em duplicado, tendo a cópia valor de original, composto por três 

páginas, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, 29 de Junho de 2006. 

 

Pelo Primeiro Outorgante Pela Segunda Outorgante 

____________________ _______________________ 

(Isabel Damasceno Costa) (José António de Sousa) 

 

 _______________________ 

 (Rogério Bicho)” 

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

Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a Liberty Seguros, S.A. e conferir poderes 

à Senhora Presidente da Câmara para proceder à sua assinatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Extinção de direito de superfície e transmissão gratuita de imóveis. Aprovação de 
minuta de escritura pública 
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DLB N.º 0911/06 | Presente a minuta de escrita referida em epígrafe, cujo teor se 

transcreve: 

“Aos ________, dias do mês de ____________________ do ano de dois mil e seis 

no ____________________________, perante mim _____________________________, 

compareceram como outorgantes: 

Primeiro: Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, 

na cidade de Leiria, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, com poderes para o acto, conforme deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de _____________________. 

Segunda: “Secil Martingança - Aglomerados e Novos Materiais Para a Construção 

Ld.ª”, sociedade comercial por quotas, N.I.P.C. 500 096 040, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Leiria, sob o n.º 3322, com sede na freguesia de Maceira, concelho 

de Leiria, doravante designada por “Secil Martingança”, representada pelo Dr. Filipe Miguel 

Medeiros do Cortinhal, contribuinte fiscal n.º ________________, casado, natural da 

freguesia de Mártires, concelho de Lisboa, residente em S. João das Lampas, Sintra, e pelo 

Eng.º José António Sequeira Alvarez, contribuinte fiscal n.º _______________, casado, 

natural de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa, residente na Avenida Florinda Leal, n.º 27, 

S. João do Estoril, com poderes para o acto. 

Terceira: Freguesia de Maceira, N.I.P.C. 680 000 348, com sede no 

____________________, representado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Maceira, 

___________________________, com poderes para o acto. 

Reconheço a identidade da representante do primeiro outorgante por ser do meu 

conhecimento pessoal e, bem assim, a qualidade que se arroga e os poderes que legitimam 

a sua intervenção neste acto. 

Reconheço a identidade dos representantes da segunda outorgante pela exibição 

que fizeram dos seus bilhetes de identidade número ___________________, emitido pela 

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado – Serviços de Identificação Civil de _______, 

em ________de _______________ de _______ e número ___________________, emitido 

pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado – Serviços de Identificação Civil de 

_______, em _________de _______________ de ______, respectivamente, e a qualidade 

que se arrogam e os poderes que os legitimam pela exibição da acta número setenta da 

Assembleia Geral. 

Reconheço a identidade do representante da terceira outorgante pela exibição que 

fez do seu bilhete de identidade número ___________________, emitido pela Direcção-

Geral dos Registos e do Notariado – Serviços de Identificação Civil de ________, em 

________de _______________ de _______, e a qualidade que se arroga e os poderes que 

legitimam a sua intervenção neste acto, pela exibição da deliberação tomada pela Junta de 

Freguesia de Maceira, em sua reunião de _____________________. 

E disseram os segundos outorgantes: 

Que a sociedade sua representada é a actual e única dona e legítima possuidora dos 

seguintes prédios rústicos, localizados na freguesia de Maceira, concelho de Leiria, sitos em 
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Maceira, descritos na Segunda Conservatória do Registo Predial de Leiria sob os números 

_______________ e inscritos na matriz rústica da freguesia de Maceira sob os artigos 

8.186, 8.187, 8.188, 8.192, 9.175, 9.176, 9.177, 9.178, 9.179 e 9.180. 

Que a sociedade sua representada é igualmente a actual e única dona e legítima 

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

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

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

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

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

E disse o representante da terceira outorgante: 

Que, por escritura pública de constituição de direito de superfície celebrada no 

Primeiro Cartório Notarial de Leiria, formalizada em 31 de Dezembro de 1975, foi constituído 

a favor da Freguesia de Maceira, pela então proprietária, o direito de superfície sobre uma 

parcela de terreno com a área de 8.800 m2, que corresponde actualmente ao prédio urbano 

supra identificado, tendo o direito de superfície sido constituído com vista à construção e 

instalação do mercado da Freguesia de Maceira, tendo ainda sido convencionado naquela 

escritura pública que, se o mercado viesse a ser removido daquele prédio, reverteria a 

propriedade plena do mesmo para a titular do direito de propriedade sobre o mesmo imóvel. 

Assim, por esta escritura pública, dando execução ao Protocolo que foi celebrado 

entre as três partes outorgantes, que se mostra titulado por documento escrito particular 

formalizado em vinte e quatro de Setembro de dois mil e quatro, que se mantém para todos 

os demais efeitos e obrigações assumidas pelas partes integralmente válido e eficaz, tendo 

ainda em consideração a deliberação social tomada em reunião de Assembleia Geral de 

Sócios da segunda outorgante realizada em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro, a 

que corresponde a acta número setenta do respectivo livro de actas, procedem os 

outorgantes aos seguintes actos, envolvendo a seguinte operação: 

O representante da terceira outorgante declara por esta escritura pública que se 

encontra extinto, a partir desta data, o direito de superfície constituindo a favor da Freguesia 

de Maceira sobre o prédio urbano supra identificado, consubstanciando esta declaração 

consentimento de distrate ou extinção daquele direito de superfície, reunindo-se, portanto, 

na esfera jurídica da segunda outorgante, o direito de superfície e o direito de propriedade 

incidente sobre aquele bem imóvel. 

A terceira outorgante obriga-se por esta escritura pública perante os representantes 

da segunda outorgante a remover daquele prédio urbano, onde se situou o mencionado 

mercado da Freguesia de Maceira, as instalações que ainda existem e permanecem 

naquele prédio no prazo de um ano contado da presente data, ficando a seu cargo a 

execução e custeio de tal empreitada, declarando ainda o representante da terceira 

outorgante, para todos os efeitos, que não existem quaisquer direitos reais que tenham sido 

por si constituídos enquanto superficiária em benefício de terceiro, encontrando-se, assim, 

aquele prédio completamente livre de quaisquer ónus ou encargos. 
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Por sua vez, a segunda outorgante cede gratuitamente ao primeiro outorgante e à 

terceira outorgante, em partes iguais e sem determinação de parte ou espécie, os vários 

prédios rústicos, supra identificados, que têm respectivamente o valor matricial e tributário 

de ………………………………………, tendo em vista a localização e a construção do novo 

mercado da Freguesia de Maceira e de equipamentos desportivos e de lazer. 

A cedência gratuita dos vários prédios rústicos feita a favor do primeiro outorgante e 

da terceira outorgante é efectuada com reserva de propriedade a favor da segunda 

outorgante até à verificação da data da entrada em vigor do ou dos planos municipais de 

ordenamento do território em que se enquadre a classificação do solo como urbano e 

urbanizável, relativamente às parcelas de terreno que actualmente estão ocupadas pelas 

instalações fabris da sociedade segunda outorgante sitas em Maceira Lis, e cuja localização 

está de acordo com as plantas numeradas e identificadas como 05 e 06 em anexo ao 

Protocolo supra mencionado e que dele fazem parte integralmente. 

A segunda outorgante obriga-se a promover, de imediato, a extinção da reserva de 

propriedade no competente registo predial referente aos vários prédios objecto desta 

transmissão gratuita, logo que seja por si recebida notificação do Município de Leiria, no 

âmbito e em execução daquele Protocolo mencionado, dando-lhe conhecimento de se ter 

verificado já a entrada em vigor do ou dos planos municipais de ordenamento do território 

em que se enquadre a classificação daquele identificado solo como urbano e urbanizável. 

A segunda outorgante autoriza e consente a posse imediata dos vários prédios 

objecto de transmissão gratuita a favor e por parte do primeiro outorgante e da terceira 

outorgante, sem prejuízo da cláusula de reserva de propriedade se manter válida e eficaz 

até à verificação da condição suspensiva enunciada nesta escritura pública. 

Assim o disseram e outorgaram em minuta.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta de escritura pública e 

conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para proceder à outorga da mesma. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 

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

analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um 
Toponímia da freguesia de Pousos 
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DLB N.º 0912/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através de ofício 

enviado em 2006/06/06, com o registo de entrada n. º 14986, de 2006/06/12, conforme 

abaixo descriminado. 

TRAVESSA CASAL RODA: com início na Rua dos Paraísos e sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída, em virtude do terreno envolvente ter sido propriedade do 

Comendador Luis António Roda, ilustre leiriense, nascido a 2 de Julho de 1920, no lugar 

dos Apariços da freguesia de Santa Eufémia, homem benemérito, que foi admitido em 1948 

na Ordem Terceira de S. Francisco de Leiria, actualmente designada por Fraternidade da 

Ordem Franciscana Secular de Leiria, onde por vários anos desempenhou o cargo de 

Ministro dessa Fraternidade. 

No decurso dos seus mandatos, na Direcção da Fraternidade da Ordem Terceira, 

foram executadas várias obras de Benemerência Social, nomeadamente, a construção do 

Bairro Social de S. Francisco, sito na freguesia de Leiria, junto ao Centro Hospitalar São 

Francisco e a construção do primeiro Lar de Idosos do concelho de Leiria. 

Fez parte das Associações de Benemerência, designadamente da Conferência de 

São Vicente de Paulo, da freguesia de Leiria.  

Desde de 1952, foi membro da Acção Católica de Leiria, assim como nos anos de 

1954 a 1957 fez parte do Conselho Municipal de Leiria. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de 

toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir 

o topónimo acima indicado na freguesia de Pousos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Ponte Hintze Ribeiro. Encerramento ao trânsito para caracterização da sua estrutura. 
Ent n.º 2006/16091 
DLN. N. º 0913/06 | Presente o ofício com o registo Ent. n.º 2006/16091 da Sociedade Leiria 

Polis, relativo ao projecto de sinalização dos desvios de trânsito inseridos na empreitada de 

“Caracterização da estrutura existente na Ponte Hintze Ribeiro na Zona de Intervenção Polis 

em Leiria”. 
Os trabalhos de caracterização da estrutura serão iniciados no dia 10 de Julho, com 

duração de 10 dias seguidos, devendo proceder-se ao encerramento da ponte ao trânsito 

automóvel durante o período em causa. No dia 13 de Julho está previsto o corte da 

circulação pedonal, devido aos testes de carga que se irão realizar sobre a ponte. 

Da análise do Plano de Sinalização, elaborado pelo empreiteiro e entregue na Câmara 

Municipal pela Sociedade Leiria Polis, verifica-se que as alterações ao trânsito estão 

devidamente caracterizadas e a sinalização proposta é a necessária para a correcta 

informação, assim como é fornecido aos automobilistas o correcto acompanhamento dos 

desvios.  
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Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade aprovar as necessárias 

alterações ao trânsito, devendo estas ser transmitidas à Rodoviária do Tejo, Bombeiros 

Municipais (Comando de Operações), INEM, empresas concessionárias dos serviços 

públicos e taxistas, assim como o Plano de Sinalização elaborado pelo empreiteiro. 

Deve ser articulada com a EDP a acessibilidade ao seu edifício. 
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 dezasseis horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
A Chefe de Divisão Administrativa____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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