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Acta n.º 14/2006 
 

 

Aos dezasseis 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.º Carlos Manuel Lopes 

Ferreira Martins, Dona Célia Maria do Arneiro e Dr. Raul Miguel de Castro. 

Esteve ausente, por motivo de férias, a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos. 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

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

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

de obras particulares e de loteamentos. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n. º 411/89 – António da Fonseca Rodrigues 

1.1.2. Processo de obras particulares n. º 513/03 – Jorge Miguel Nunes Murta 

1.1.3. Processo de obras particulares n. º 853/03 – Rui Augusto Moreira Bernardes 

1.1.4. Processo de obras particulares n. º 381/04 – Maria da Conceição Carvalho Rei 

1.1.5. Processo de obras particulares n. º 571/04 – José Ferreira Gaspar 

1.1.6. Processo de obras particulares n. º 133/05 – Imobiliária Cruzeiro dos Parceiros, S.A. 

1.1.7. Processo de obras particulares n. º 906/05 – Gameiro & Marto – Construções, Lda. 

1.1.8. Processo de obras particulares n. º 936/05 – Isabel Maria André dos Santos Ponte 

Duarte 
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1.1.9. Processo de obras particulares n. º 1053/05 - Joaquim Fernandes Rodrigues 

1.1.10. Processo de obras particulares n. º 1228/05 – Rogério Vieira Torcato 

1.1.11. Processo de obras particulares n. º 48/06 – Maria do Céu Fernanda Ramos 

1.1.12. Processo de obras particulares n. º 286/06 - António José Cepa Albino 

1.1.13. Processo de obras particulares n. º 304/06 – Diocese de Leiria Fátima 

1.1.14. Processo de obras particulares n. º 586/06 - Câmara Municipal de Leiria 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 24/04 - Aníbal de Oliveira Cristina, 

Lda. 

1.3. Análise do processo de licenciamento industrial n.º 6/03 – FUTI – Indústria de 

Veículos Automóveis, Lda. 

1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Maio 
1.5. Análise do processo genérico n.º 68/05 – Centro Regional de Segurança Social de 

Leiria 

1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.6.1. Processo de loteamento n. º 42/77 – Isilda da Conceição Pinto 

1.6.2. Processo de loteamento n. º 13/82 – Afonso Ferreira S. Pereira e Outro 

1.6.3. Processo de loteamento n. º 11/93 – Jaime Grosso da Silva e Outros 

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

Maristas 

1.6.5. Processo de loteamento n. º 28/96 – EDIFOZ – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

1.6.6. Processo de loteamento n. º 6/98 – Mota Marques & Filhos, Lda. 

1.6.7. Processo de loteamento n.º 3/02 – Fernando Marta Lopes 

1.6.8. Processo de loteamento n. º 7/04 - ROG- Investimentos Imobiliários, Lda. 

1.7. Análise do processo de pedido de informação prévia de loteamento n. º 7/02 - Vitor 

Manuel da Silva Carpalhoso 

Ponto dois 
2.1. Processo n. º T – 54/2005 - Construção da habitação social em Ortigosa. Aprovação de 

minuta de contrato 
2.2. Processo n. º T – 175/2002 - Construção do Pavilhão Polidesportivo das Colmeias. 

Estudo de revisão de preços para aprovação 

Ponto três 
3.1. Proposta de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria 

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

Leiria:  

3.2.1. Requerente: João Manuel Félix Vieira Pedro 

3.2.2. Requerente: Phillip Oliveira 

3.2.3. Requerente: Anabela Maria Gil Cruz. Decisão final 

3.2.4. Requerente: Liliana Sofia Oliveira. Decisão final 

3.3. Pagamentos 
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3.4. VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.5. Contrato de concessão do direito de utilização e ocupação da loja n.º 6 do Mercado 

Municipal da Praia do Pedrógão 

3.6. Pedido de cedência da posição contratual na aquisição do lote 7 da Zona Industrial da 

Cova das Faias (ZICOFA) 

3.7. Pedido de cedência da posição contratual na aquisição do lote 22 da Zona Industrial da 

Cova das Faias (ZICOFA) 

3.8. Resumo de Tesouraria 

Ponto quatro  
4.1. Proposta de Regulamento Municipal do Serviço de Distribuição de Água ao Concelho 

de Leiria e Proposta de Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem e Água Residuais 

do Concelho de Leiria 

4.2. Desafectação do domínio público para o domínio privado do Município de Leiria de uma 

parcela de terreno sita no lugar de Marinheiros, da freguesia de Marrazes, do concelho de 

Leiria 

4.3. Constituição de direito de superfície a favor do Município de Leiria 

Ponto cinco 
Voto de Pesar  

Ponto seis 
6.1. Toponímia: 

6.1.1. Freguesia da Barreira 

6.1.2. Freguesia de Leiria 

6.1.3. Freguesia dos Milagres 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
7.1.1. Emissão do mapa de horário de funcionamento (Ent.12236/06) 

7.1.2. Mercado Levante de Leiria. Extinção do direito de ocupação de lugares de terrado 

(Int. 5675/06) 

7.1.3. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. 33086/05) 

7.1.4. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. 13964/06) 

7.1.5. Cemitério de Leiria. Permuta do jazigo n.º 93 (Ent. 10688/06) 

7.1.6. Mercado de Venda por grosso do Falcão. Emissão e revalidação de cartões de 

compradores (Ent. 10182/06) 

7.1.7. Publicidade em zona de intervenção Polis (Ent. 11887/06) 

7.2. Análise do seguinte processo relacionado com o Ambiente e Serviços Urbanos 
7.2.1. Agradecimento aos patrocinadores da Festa do Cão 

Ponto oito 
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8.1. Tempos Livres “Verão2006 – 1.º CEB” 

8.2. Coordenação concelhia do ensino recorrente e educação extra-escolar. Apoio 

8.3. Aldeia de Natal. Apoio aos agrupamentos de escolas 

8.4. Dia Mundial da Criança. Projecto "Trocar por Miúdos". Patrocínios 

8.5. Plano de transportes escolares para o ano lectivo 2006/2007. Circuitos regulares e 

circuitos especiais 

Ponto nove 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
9.1.1. Proposta de adesão do MIMO - Museu da Imagem em Movimento como membro do 

ICOM – Conselho Internacional dos Museus  

9.1.2. Projecto "Leiria Alerta" 

9.1.3. Apoio à 1ª Exposição de Foto Jornalismo a decorrer de 1 a 16 de Julho no IPJ 

9.1.4. III Feira do Disco e do Vinil. 

9.1.5. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Maio 2006 

9.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
9.2.1. XII Torneio Andebol de Praia. Apoio à Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria 

9.2.2. Apoio para a utilização do Auditório do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães 

Pessoa - Myos - Associação Nacional Contra a Fibromialgia e a Síndrome de Fadiga 

Crónica (Delegação Regional de Coimbra. Núcleo de Leiria). Ratificação de Despacho 

9.2.3. Apoio para a utilização do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa - União 

Desportiva de Leiria. Ratificação de Despacho 

9.2.4. “Nocturna 2006” - Apoio ao Clube de Orientação do Centro 

9.2.5. Isenção da taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Caranguejeira. 

C.N.E - Agrupamento 1041 

9.2.6. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva 2006/2007 

9.2.7. Protocolo com a Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

Ponto dez 
10.1. Apoio à Freguesia de Marrazes para Construção da Casa Mortuária de Pinheiros 

10.2. Projecto de desenvolvimento da plataforma empresarial e logística polinucleada da 

área de influência do porto da Figueira da Foz. Rectificação 

10.3. Apoio à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos 

10.4. Atribuição de subsídios à Acção Social 

10.5. Netbus na praia do Pedrógão 

10.6. Protocolo entre a Ciglei  e a Annarella para o projecto “ Dança Flamenga” 

Ponto onze 
11.1 Protocolo de colaboração Arte Nova celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria e a 

Câmara Municipal de Aveiro. Ratificação 

11.2. Protocolos de delegação de competências em matéria de equipamentos escolares 
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Ponto doze 
12.1. Proposta de Regulamento de cedência e utilização do Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria 

12.2. Proposta de Regulamento de cedência e utilização do Estádio Municipal de Leiria 

12.3. Proposta de Regulamento do Centro Nacional de Lançamentos 

 

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

Ponto um 
Pedido de cedência da posição contratual na aquisição do Lote 9, da Zona Industrial da 

Cova das Faias (ZICOFA) 

Ponto dois 
Leiria a Marchar, 2006. Alterações ao Trânsito 

Ponto três 
Empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, para financiamento de diversos 

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

sete mil, seiscentos e trinta euros) 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção da Senhora Presidente 
 

A Senhora Presidente começou a sua intervenção dizendo que o Campeonato 

Nacional de Clubes de Atletismo que se disputou no fim-de-semana de 3 e 4 de Junho no 

Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa decorreu, pela primeira vez na sua 

história, no mesmo espaço, em simultâneo e em provas comuns para as I e II divisões. 

Também pela primeira vez na história, um clube de Leiria – o Juventude Vidigalense – 

conquistou um lugar no pódio ao conseguir colocar a sua equipa feminina no terceiro lugar 

da classificação colectiva. No sector masculino os resultados não tiveram o mesmo brilho 

mas, ainda assim, atingiu a meritória sexta posição.  

No dia 10 de Junho, outro clube leiriense – a União Desportiva da Serra – brilhou ao 

conquistar a Taça do Distrito de Leiria em futebol sénior, o que lhe confere o direito a 

disputar na próxima época a Taça de Portugal. 

Neste sentido, a Senhora Presidente propôs manifestar o apreço ao Clube 

“Juventude Vidigalense” pela sua prestação no Campeonato Nacional de Clubes e à União 

Desportiva da Serra. 

DLB N.º 0773/06 | Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade manifestar 

o apreço aos clubes “Juventude Vidigalense” e União Desportiva da Serra pelos resultados 

alcançados. 
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Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou como estavam as contas entre a 

União Desportiva de Leiria, SAD e a Leirisport, designadamente se já estava tudo facturado 

e qual seria a previsão de pagamento. 

Afirmou também que existia a possibilidade de não haver jogos da 1.ª Liga em 

Leiria, questionando até que ponto se poderia negociar sem haver consequências. 

Continuou a sua intervenção afirmando que as pessoas podiam não ir ver jogar a União de 

Leiria, mas que se esta fosse jogar para outra localidade «cairia o Castelo» (sic). 

A Senhora Presidente respondeu que a Leirisport, EM, tinha o valor total da dívida 

apurada e que se estava a prever um pagamento, de uma parte da dívida, em Julho. 

Alertou, todavia, para a existência de vários pontos no contrato, celebrado entre a União 

Desportiva de Leiria, SAD e a Leirisport, EM, que teriam de ser renegociados, 

nomeadamente porque, na próxima época, vai haver menos equipas na 1.ª Liga, o que 

implicará menos jogos. Lamentavelmente, da outra parte estava a haver uma fuga ao 

diálogo, apesar de a Leirisport já ter feito e reiterado pedidos para se sentarem para 

negociar novo contrato, que se revelaram infrutíferos. Aconteceu até já ter havido uma 

reunião à qual compareceu, a representar a outra parte, apenas o administrador da UDL, 

SAD, Dr. Vasco Pinto Leite, que, contudo, não pode ser conclusiva, porque Dr. Vasco Pinto 

Leite dizia não ter poder de decisão. 

Mais afirmou a Senhora Presidente que o Município não se amedronta com 

chantagens e que continua com disposição para dialogar no sentido da resolução das 

coisas pendentes. A sua convicção é de que deve haver ponderação e bom senso para se 

resolver esta situação. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho afirmou que terá que haver bom 

senso para resolver as coisas. O modelo de gestão do estádio Municipal de Coimbra não 

era considerado um bom exemplo. A Câmara de Coimbra não tem superintendência nem 

controlo sobre o Estádio nem sobre a pista de atletismo. Apesar de o Município ser o dono 

da estrutura, a Câmara não tem qualquer poder de decisão. 

A Senhora Presidente explicou que esta situação não era de interesse do 

Município de Leiria. A filosofia desta Câmara estava correcta, a dona da estrutura era quem 

detinha o poder de decisão através da empresa municipal Leirisport, EM. A Câmara 

Municipal de Coimbra fez a cedência à Académica e esta contratou com uma terceira 

entidade. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse haver interesse em que a 

União Desportiva de Leiria, SAD continuasse a jogar no Estádio mas que não poderia ser a 

qualquer preço. 
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Por fim a Senhora Presidente disse que se devia ir acompanhando a situação e 

que esta estava a ser alimentada apenas por um dos lados. 
 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0774/06 | Presente a acta da reunião de 18 de Maio, cuja leitura foi dispensada por 

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

redacção final. 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n. º 411/89 – António da Fonseca Rodrigues 
DLB N.º 0775/06 | De ANTÓNIO DA FONSECA RODRIGUES, residente na Rua Casal d’ 

Além, n.º 133 – Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração de um edifício existente e destinado a indústria, situado em Vale 

Areeiro – Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.08, constante do respectivo 

processo, e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, 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 (do qual deverá ser 

dado conhecimento ao requerente); 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n. º 513/03 – Jorge Miguel Nunes Murta 
DLB N.º 0776/06 | De JORGE MIGUEL NUNES MURTA, representado pelo seu procurador 

Manuel Jesus Domingues, residente na Rua da Colónia Agrícola, lote 2, na localidade de 

Alcaidaria, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

alterações levadas a efeito na moradia unifamiliar situada na Rua Infante D. Henrique, n.º 

18, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/05, constante do respectivo 

processo (folhas 374 e 375), 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 
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por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

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

46.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

 2.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

 3.º apresentar os seguintes elementos para efeitos de emissão do alvará de obras: 

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

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

leiria.pt; 

3.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

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

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

operação urbanística; 

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

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

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

pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

3.5. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 09 de Janeiro; 

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

 

1.1.3. Processo de obras particulares n. º 853/03 – Rui Augusto Moreira Bernardes 
DLB N.º 0777/06 | De RUI AUGUSTO MOREIRA BERNARDES, residente na Travessa 

Coronel José Pereira Pascoal, n.º 2, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações em moradia unifamiliar, anexo e muros situados 

na Travessa das Lavegadas, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/05, constante do respectivo 

processo (folha 397), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado à apresentação, no prazo de seis meses, do projecto de estabilidade referente 

à ampliação da cobertura do anexo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n. º 381/04 – Maria da Conceição Carvalho Rei 
DLB N.º 0778/06 | De MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REI, residente em Brogal, 

freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para legalização da ampliação 
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de um estabelecimento de restauração e bebidas, situado em Serrada Nova, freguesia de 

Parceiros, 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 2006.06.08, constante do respectivo 

processo, 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 apresentar no prazo de 6 meses: 

1.1 projecto de arquitectura rectificado de modo a dar cumprimento ao disposto no 

parecer emitido pelo Centro de Saúde, ofício n.º 3133 / SP939 de 08/09/2005, relativamente 

ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio (acessibilidade de 

pessoas com mobilidade condicionada); 

1.2 elementos gráficos rectificativos relativamente à porta de acesso aos vestiários, 

não devendo esta abrir sobre os degraus por motivos de segurança (artigo 15.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas); 

1.3 elementos gráficos corrigidos por forma a dar cumprimento ao disposto nos 

artigos 1360.º e 1364.º do Código Civil, relativamente à distância mínima de 1.8m entre o 

parapeito das janelas e o pavimento interior e solo; 

1.4 planta com indicação da localização do sistema de ventilação das casas de banho 

interiores (artigo 87.º do RGEU); 

1.5 projectos de especialidades, incluindo projecto de segurança contra riscos de 

incêndio (dar conhecimento das folhas 80 e 83); 

2.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Centro de Saúde e 

Governo Civil (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folhas 70 e 81 e 

folhas 85 e 86 respectivamente). 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo EP – 

Estradas de Portugal, EPE. (folha 67). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n. º 571/04 – José Ferreira Gaspar 
DLB N.º 0779/06 | De JOSÉ FERREIRA GASPAR, residente na Rua das Camélias, Eira 

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

pavilhão destinado a estabelecimento industrial e construção de muros, a levar a efeito em 

Petigais ou Picheleiro, freguesia de Barosa, localizado em espaço florestal na zona de 

protecção da A8. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.08, constante do respectivo 

processo, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Vereadores Dr. Raul Castro, 
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Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, o 

seguinte: 

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

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

2.º aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 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, condicionado a: 

2.1 apresentar no prazo de seis meses: 

 a) projectos de especialidade, 

 b)  licença do Domínio Hídrico para o sistema depurador e 

 c) estudo de tráfego de acordo com o preceituado no artigo 71.º do 

Regulamento do PDM. 

 Mais deliberou: 
a) informar que a autorização de utilização do pavilhão ficará dependente da beneficiação 

do acesso, nomeadamente do perfil e pavimentação em betuminoso do caminho; 

b) dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela EP – Estradas de Portugal, 

EPE. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n. º 133/05 – Imobiliária Cruzeiro dos Parceiros, 
S.A. 
DLB N.º 0780/06 | De IMOBILIÁRIA CRUZEIRO DOS PARCEIROS, S.A., com sede na Rua 

de S. Francisco, Terraços do Marachão, bloco 1, 1.º, escritório E-04, freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um conjunto habitacional (9 

moradias) e muros de vedação na Rua Florbela Espanca, na localidade de Casal dos 

Matos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/02, constante do respectivo 

processo (folhas 142 e 143), 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 apresentar, no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 

1.1. planta de localização à escala 1:1000 (a fornecer pelos serviços da Câmara) 

rectificada relativamente à delimitação da propriedade no lado Sul, devendo esta estar de 

acordo com o indicado na planta à escala 1:200; 

1.2. planta de implantação à escala 1:200 (des. n.º arq. 2.003) rectificada de modo a 

prever o passeio continuo até ao limite da propriedade (lado Norte), podendo este ser 

rebaixado junto ao acesso de veículos; 
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1.3. planta de implantação à escala 1:200 (des. n.º arq. 2.008) rectificada por forma a 

compatibilizar a mesma com o desenho n.º arq. 2003; 

1.4. plantas rectificadas relativamente à localização da janela do fogo n.º 9; 

1.5. 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, 23 de Agosto; 

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

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

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

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

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

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

3.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei 

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

de incêndios junto à via; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

4.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e da restante área 

para alargamento da via, bem como proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

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

alargamento do arruamento e apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial 

rectificada em relação ao mesmo; 

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

Municipais. 

Mais deliberou que seja remetida à requerente fotocópia do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 102). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n. º 906/05 – Gameiro & Marto – Construções, 
Lda. 
DLB N.º 0781/06 | De GAMEIRO & MARTO - CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Rua da 

Esperança, na localidade de Barrosa, freguesia de S. Simão de Litém, concelho de Pombal, 

referente ao projecto de arquitectura de telheiros (churrasqueira) e construção de muros na 

Rua das Eiras, freguesia de Parceiros. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/05, constante do respectivo 

processo (folha 44), 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, 
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condicionado à apresentação, no prazo de 6 meses, dos projectos de especialidades, 

nomeadamente: 

1.º projecto das redes prediais de águas e esgotos; 

2.º projecto de estabilidade referente aos telheiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n. º 936/05 – Isabel Maria André dos Santos 
Ponte Duarte 
DLB N.º 0782/06 | De ISABEL MARIA ANDRÉ DOS SANTOS PONTE DUARTE, residente 

na Rua Cidade de Rheine Lote 5 – 2.º dt.º, Vale da Cabrita, freguesia de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, a levar a 

efeito na Rua dos Lamarões, freguesia de Monte Real. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006.06.08, com o seguinte teor: 

 «Analisado o processo ao abrigo do 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, 

verifica-se o seguinte: 

1.º  o proposto visa a alteração e ampliação de um edifício no qual se pretende 

manter parte das fachadas e cobertura, mas que devido à configuração do terreno, 

dimensão da preexistência e com o único acesso a este ser feito através da Rua dos 

Lamarões, impossibilita a execução da obra sem a demolição total da preexistência; 

2.º uma discrepância relativamente à cota de soleira do existente, conforme projecto 

apresentado e após a visita ao local; 

3.º  o projecto apresentado não esclarece devidamente (vermelhos e amarelos) qual 

a parte a demolir, construir ou manter; 

4.º a pretensão não cumpre ainda com o disposto no artigo 67.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente ao estacionamento no interior da propriedade; 

5.º face ao exposto anteriormente assume-se que pretende levar a cabo um 

edifício novo e que nestas condições e afim de se assegurar o correcto enquadramento do 

proposto no local, deverá prever-se o alargamento da via e a execução de passeio na 

continuidade do existente a Sul deste. 

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

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

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.08, 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 notificar o requerente, nos termos dos 

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

dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão.  
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 Mais deliberou que, caso o requerente apresente elementos rectificativos ao 

projecto de acordo com o acima indicado, carecerá ainda o processo de parecer do 

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

 
1.1.9. Processo de obras particulares n. º 1053/05 - Joaquim Fernandes Rodrigues 
DLB N.º 0783/06 | De JOAQUIM FERNANDES RODRIGUES, residente na Estrada da 

Barosa, n.º 1594 - Moinhos da Barosa, freguesia de Barosa, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um armazém e muros de vedação, a levar a efeito em Areia 

Branca, freguesia de Barosa, localizados em espaço florestal, junto à EN 242. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.08, constante do respectivo 

processo, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Vereadores Dr. Raul Castro, 

Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, o 

seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível interesse municipal, nos termos da 

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

2.º aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 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, condicionado a: 

2.1 apresentar no prazo de seis meses: 

 a) projectos de especialidade e 

 b) licença do Domínio Hídrico para o sistema depurador; 

3.º o acesso deverá ser devidamente pavimentado em betuminoso, ficando a 

autorização de utilização condicionada à sua concretização. 

 Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela EP – 

Estradas de Portugal, EPE e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n. º 1228/05 – Rogério Vieira Torcato 
DLB N.º 0784/06 | De ROGÉRIO VIEIRA TORCATO, residente na Rua da Zona Industrial, 

freguesia de Juncal, concelho de Porto de Mós, referente ao projecto de arquitectura para 

remodelação de interiores de duas áreas comerciais, situadas na Praça Rodrigues Lobo, 

n.ºs 13, 14, 15 e 16, freguesia de Leiria, para adaptação a comércio ou serviços e alteração 

de caixilharias, inserido 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 2006.06.09, constante do respectivo 

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

seguinte: 

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

Arquitectónico, nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos a cargo do dono da obra e salvaguardando-se as competências do Instituto 

Português de Arqueologia (condição a constar no alvará de licenciamento); 

2.º apresentar os projectos de especialidade no prazo de seis meses, incluindo 

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

Bombeiros; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

3.1 apresentar relatório final relativamente ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos, devidamente aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia; 

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

danificadas durante a obra; 

Mais deliberou: 
a) dar conhecimento dos pareceres emitidos pelo Instituto Português do Património 

Arquitectónico, Serviço Nacional de Bombeiros e Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana; 

b) enviar cópia do termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura ao 

Instituto Português do Património Arquitectónico. 

c)  informar o seguinte: 

i) caso pretenda a utilização do espaço com usos que careçam de autorização de 

utilização específica, deverá o mesmo ser objecto do respectivo licenciamento; 

ii) caso pretenda a instalação de elementos publicitários, deverá igualmente o 

mesmo ser objecto de licenciamento específico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n. º 48/06 – Maria do Céu Fernanda Ramos 
DLB N.º 0785/06 | De MARIA DO CÉU FERNANDA RAMOS, residente na Praceta Madre 

Teresa de Calcutá, Lote 59, 3.º dt.º - Cruz da Areia, freguesia de Leiria,  referente ao 

projecto de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a 

levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada em Rua de 

Santo António - Telheiro, freguesia de Barreira, numa zona definida no PDM como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de Câmara 

de 2005.04.18 (Proc. n.º 330/04), tendo caducado por falta da entrega dos elementos 

solicitados dentro do prazo estabelecido para o efeito 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.08, constante do respectivo 

processo, 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 
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projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, devendo no prazo de seis 

meses e previamente ao licenciamento: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno ao longo de toda propriedade no 

lado Norte, para alargamento do arruamento e execução de passeio, devendo para o efeito 

medir-se 3.5m ao eixo do referido arruamento, assim como 1.5m para o passeio; 

2.º apresentar planta de implantação rectificada, devendo indicar-se a faixa de 

terreno a ceder ao domínio público ao longo de toda propriedade (incluindo a parcela 

remanescente), de acordo com o indicado no ponto anterior; 

3.º apresentar planta de localização à escala 1/1000 rectificada, devendo indicar-se o 

limite da totalidade da propriedade, bem como o limite da parcela a destacar (de acordo 

com o indicado na planta de implantação à escala 1/200); 

4.º apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada quanto às 

áreas cedidas, bem como com o ónus de não fraccionamento registado; 

5.º apresentar duas colecções de elementos rectificados, relativos ao projecto de 

arquitectura; 

6.º apresentar projectos de especialidades; 

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

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

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

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

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

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

8.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 

de 21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água para extinção de incêndios; 

9.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá verificar-se a 

execução das infra-estruturas relativamente à pavimentação do arruamento e execução do 

passeio em toda a frente da parcela a destacar, 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. Os referidos trabalhos deverão ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM). 

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer emitido pelo IEP – 

Estradas de Portugal, EPE (folhas 87 e 111). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n. º 286/06 - António José Cepa Albino 
DLB N.º 0786/06 | De ANTÓNIO JOSÉ CEPA ALBINO, residente na Rua Principal, n.º 576 

– Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, a levar a efeito em Relvas - Pinheiros, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.08, constante do respectivo 

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

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

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

seguinte: 

1.º garantir 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.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio; 

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

3.1 projectos de especialidades; 

3.2 elementos rectificados relativos ao projecto de arquitectura, nomeadamente 

alçados e cortes da totalidade dos muros de vedação em todo o seu desenvolvimento; 

3.2.1  prever guarda no muro lateral esquerdo/alçado posterior por motivos de 

segurança, uma vez que na proposta verifica-se uma diferença de cota de 2,00m; 

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

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

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

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

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

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

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

5.1 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 ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

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

danificadas durante a obra; 

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

passeios) e apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação 

ao mesmo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n. º 304/06 – Diocese de Leiria Fátima 
DLB N.º 0787/06 | De DIOCESE DE LEIRIA / FATIMA, referente ao projecto de arquitectura 

para alteração e ampliação de um edifício na área destinada a jardim de infância, situado na 

Rua Padre António, n.º 11, freguesia de Leiria, inserido 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 2006.06.09, constante do respectivo 

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

 
 
 
CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2006.06.16 
 
 



                                                                                                                                                                        776 (17) 
   

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

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

seguinte: 

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

nomeadamente no que se refere aos materiais; 

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

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente dos pareceres emitidos pelo 

Instituto Português do Património Arquitectónico, Serviço Nacional de Bombeiros e Divisão 

de Habitação e Reabilitação Urbana. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.14. Processo de obras particulares n. º 586/06 - Câmara Municipal de Leiria 
DLB N.º 0788/06 | Referente ao projecto de arquitectura para construção de um bloco misto, 

a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada em 

Arrabalde da Ponte, Lote 3, freguesia de Marrazes, numa zona abrangida pelos estudos do 

Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte, propriedade do Município de Leiria. 

A Câmara, considerando o teor da deliberação n.º 1435/2005, de 12 de Setembro, a 

deliberação da Assembleia Municipal tomada, sobre este assunto, em sessão de 29/09/05 e 

o teor da minuta da escritura de permuta submetida a visto do Tribunal de Contas, 

documentos que aqui se dão por reproduzidos na íntegra e passam a fazer parte da 

presente deliberação, deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida 

e o respectivo destaque, tendo em conta o Regulamento do Plano Director Municipal e 

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

de 4 de Junho, condicionado ao seguinte  

1.1 as parcelas resultantes do destaque deverão ser oneradas com ónus de 

não fraccionamento; 

1.2 a parcela a destacar deverá ser onerada com ónus de servidão de 

passagem no logradouro do lado Norte e manutenção do referido espaço; 

1.3 garantir ainda os ónus de servidão de vistas da parcela a destacar sobre a 

parcela resultante do destaque; 

1.4 a área destinada a arruamento, estacionamento e passeio do lado Sul, 

deverá ser cedida ao domínio público; 

1.5 o projecto deverá ser instruído com: 

1.5.1 parecer favorável do Ministério de Defesa Nacional – Força Aérea; 

1.5.2 comprovativo de desafectação de terreno em causa do Perímetro de 

Rega; 

1.5.3 projectos de especialidade incluindo projecto de segurança contra 

incêndios aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros. 
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2.º determinar aos Serviços de Património que procedam ao registo da 

operação de destaque, bem como ao do respectivo ónus de não fraccionamento, devendo 

também proceder, estes serviços, à marcação da competente escritura de permuta; 

3.º conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar a mencionada 

escritura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 24/04 - Aníbal de Oliveira Cristina, 
Lda. 
DLB N.º 0789/06 | De ANÍBAL DE OLIVEIRA CRISTINA, LDA, com sede na Rua dos 

Carvalhais Nº 17 - Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de apoio à empresa, a 

levar a efeito em Canhestro, freguesia de Pousos, implantada numa parcela com 45.089m2, 

inserida em espaço florestal, e em zona de protecção da Via de Ligação às Portagens de 

Leiria - A1. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.06.08, constante do respectivo 

processo, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Vereadores Dr. Raul Castro, 

Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, o 

seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível interesse municipal, nos 

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

2.º viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 14.º e 

seguintes da subsecção II do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 

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

2.1 cumprir com o disposto no n.º 2 do artigo 62º do Regulamento do Plano 

Director Municipal, nomeadamente: 

2.1.1 a área bruta de construção não poderá exceder o valor resultante da 

aplicação do índice de 0,1; 

2.1.2 ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e 

infra-estruturas; 

2.2.3 obrigatoriedade de apresentação e execução dos projectos de arranjos 

exteriores; 

2.2 apresentar estudo de tráfego de acordo com o número 2 do artigo 71.º do 

Regulamento do PDM; 

2.3 apresentar Licença de Utilização de Domínio Hídrico, face à proximidade 

de linha de água; 

2.4 apresentar projectos de arquitectura e de especialidades de acordo com o 

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

de 4 de Junho, e com a Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

2.5 o projecto de arquitectura a apresentar deverá respeitar o estabelecido no 
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Plano Director Municipal, Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas, Código Civil e 

demais legislação aplicável nos termos do estabelecido no do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Mais deliberou dar conhecimento à requerente do parecer do EP – Estradas de 

Portugal, E.P.E. e Instituto de Conservação da Natureza (folhas 40 e 45 respectivamente). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de licenciamento industrial n.º 6/03 – FUTI – Indústria de 
Veículos Automóveis, Lda. 
DLB N.º 0790/06 | De FUTI - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA, com sede 

na Rua da Arroteia, na localidade de Telheiro, freguesia de Maceira, referente ao pedido de 

aprovação do projecto para instalação de uma unidade industrial de fabrico de veículos 

automóveis eléctricos na Rua de Leiria, freguesia de Maceira. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/06/05 (Sector de Apoio Técnico 

aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 66 a 71), e face ao 

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

do Regulamento de Licenciamento da Actividade Industrial, aprovado pelo Decreto 

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

acima referido, condicionado ao seguinte: 

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

constantes do anexo I do parecer técnico acima referido, na parte aplicável (folhas 66 a 69), 

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

remetidas ao industrial, nomeadamente: 

1.1. Autoridade de Saúde de Leiria (folha 44); 

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

45 e 46); 

1.3. Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho 

(folhas 48 a 50); 

1.4. Junta de Freguesia de Maceira (folha31); 

2.º antes do início da exploração, apresentar pedido de vistoria à Câmara 

Municipal de Leiria, devendo o mesmo ser acompanhado de todos os elementos disponíveis 

comprovativos do cumprimento das condições impostas no ponto anterior, nos termos do 

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

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

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

um processo devidamente organizado e actualizado referente ao licenciamento industrial, 

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

independentemente de estas necessitarem ou não de licenciamento, conforme previsto no 
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n.º 2 do artigo 6.º do RELAI, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e 

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Maio 
DLB N.º 0791/06 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Maio. 

  A Câmara tomou conhecimento. 

 
1.5. Análise do processo genérico n.º 68/05 – Centro Regional de Segurança Social de 
Leiria 
DLB N.º 0792/06 | De CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LEIRIA, com 

sede no Largo da República, n.º 3, freguesia de Leiria, referente ao pedido de parecer 

relativo à criação de acesso ao edifício-sede para pessoas com mobilidade condicionada. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006-06-08, constante do respectivo 

processo, e face ao disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 7.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 emitir parecer favorável à criação do acesso ao edifício-sede 

para pessoas com mobilidade condicionada, situado no Largo da República, 3, freguesia de 

Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.6.1. Processo de loteamento n. º 42/77 – Isilda da Conceição Pinto 
DLB N.º 0793/06 | De ISILDA DA CONCEIÇÃO PINTO, acompanhado de um requerimento 

de Francisco José Pinto de Sousa residente na Travessa Tenente Francisco Sousa, lote 5, 

Almuinhas, freguesia de Marrazes a solicitar alterações ao lote 5 referente ao loteamento 

sito em Covão do Boi, freguesia de Marrazes. 

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

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

n.º 177/01 de 04 de Junho, sem oposição. Tem parecer favorável da EP – Estradas de 

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

pela Divisão de Loteamentos em 30/05/2006, deliberou por unanimidade aprovar as 

alterações ao lote 5, condicionado ao seguinte: 

1) ceder ao domínio público do Município: 45 m² para alargamento do arruamento; 

2) apresentar o estudo da pavimentação e respectivo orçamento no prazo de um ano. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.2. Processo de loteamento n. º 13/82 – Afonso Ferreira S. Pereira e Outro 
DLB N.º 0794/06 | De AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA E OUTRO, acompanhado 

de um requerimento de Fernando Manuel Dias residente na Rua João Paulo II, Lote 4 – 5.º 

A, freguesia de Leiria a solicitar alteração ao lote 61, referente ao loteamento sito em Quinta 

da Meia - Légua, Urbanização dos Camarinhos, freguesia de Parceiros, que consiste na 

deslocação do polígono de implantação em 2 metros para norte, sendo definidos 8m de 

afastamento ao eixo do arruamento e 5m ao limite posterior do lote, conforme planta de 

implantação constante do processo (folha 1158). 

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

pela Divisão de Loteamentos em 05/06/2006, deliberou por unanimidade aprovar a 

pretensão requerida para o lote 61 nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.3. Processo de loteamento n. º 11/93 – Jaime Grosso da Silva e Outros 
DLB N.º 0795/06 | De JAIME GROSSO DA SILVA E OUTROS, residente na Rua da Moitoa, 

n.º 2 em Santo Anta, Batalha, acompanhado de um requerimento a solicitar alterações aos 

arranjos exteriores da praça definida pelos lotes 8 a 14 referente ao loteamento sito em 

Madeiras, freguesia de Marrazes, que consistem na substituição das escadas centrais de 

acesso à praça por uma rampa e na pavimentação dos estacionamentos em frente para 

passeio, devendo em complemento colocar uma escada de acesso à praceta com 1,20m. 

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

pela Divisão de Parques e Espaços Verdes em 12/05/2006, constante do respectivo 

processo (folha 579), deliberou por unanimidade aprovar as alterações solicitadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.4. Processo de loteamento n. º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação dos 
Irmãos Maristas 
DLB N.º 0796/06 | De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, acompanhado de um requerimento de Carlos Miguel Ferreira Fiúza residente 

na Rua Santa Casa da Misericórdia, lote 5, 3.º dtº, freguesia de Marrazes a solicitar 

alteração da localização do acesso ao lote 4, referente ao loteamento sito em Quinta do Rei, 

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

pela Divisão de Loteamentos em 05/06/2006, deliberou por unanimidade aprovar a 

pretensão requerida para o lote 4. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.5. Processo de loteamento n. º 28/96 – EDIFOZ – Empreendimentos Imobiliários, 
S.A. 
DLB N.º 0797/06 | De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., 

acompanhado de um requerimento de Pedro Manuel Solá de Freitas Mirão da Cruz 

residente na Urbanização Belmonte II, Rua Belo Horizonte, lote 31, freguesia de Pousos a 

solicitar alteração ao lote 30 referente ao loteamento sito em Urbanização Belmonte II – 

Casal dos Matos, freguesia de Pousos, que consiste na clarificação e definição da entrada 

automóvel, sendo alterada a localização do espaço para o contentor do lixo. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 02/06/2006, deliberou por unanimidade aprovar a 

pretensão requerida para o lote 30. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6.6. Processo de loteamento n. º 6/98 – Mota Marques & Filhos, Lda. 
DLB N.º 0798/06 | De MOTA MARQUES & FILHOS, LDA, com sede em Tiroeira, freguesia 

de Vermoil, concelho de Pombal, acompanhado de um requerimento a solicitar a redução 

da garantia bancária relativa às infra-estruturas da rede viária referente ao loteamento sito 

em Lavegadas, freguesia de Parceiros. 

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

pelo Departamento de Obras Municipais, constante do respectivo processo (folha 475), 

deliberou por unanimidade autorizar a redução da garantia bancária n.º 72002959512 

para 10% do seu valor inicial, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, 

C.R.L., que ficará cativa até à recepção definitiva. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.6.7. Processo de loteamento n.º 3/02 – Fernando Marta Lopes 
DLB N.º 0799/06 | Retirado 

 
1.6.8. Processo de loteamento n. º 7/04 - ROG- Investimentos Imobiliários, Lda. 
DLB N.º 0800/06 | De ROG – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Rua 

da Assunção n.º 2, em Guimarota, freguesia de Leiria referente ao loteamento sito em 

Lavegadas, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com as informações 

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 15/02/2006 e em 30/05/2006, constantes do 

respectivo processo, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento acima 

referido, condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas elaborados 

de acordo com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades e pareceres da 

Divisão de Parques e Espaços Verdes, Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos e 

Departamento de Obras Municipais; 

2.º rectificação do projecto de loteamento nos seguintes pontos: 

a. a solução do estacionamento do lado norte do arruamento do loteamento, 

deverá ter critérios iguais. As gares deverão ser contínuas ao longo do passeio; 

b. a indicação da escala, da peça desenhada n.º 6 (folha 2) não se encontra 

correcta; 

c. deverá ser suprimida a última nota indicada na planta de síntese dado que os 

estacionamentos em frente aos lotes estão integrados na área a ceder ao domínio público; 

3.º ceder para o domínio privado do município o lote 3 como compensação de 

área não cedida para equipamento, conforme proposta do requerente; 

4.º esclarecer convenientemente o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

169/01, de 25 de Maio, conforme referido na informação da Divisão de Parques e Espaços 

Verdes (folha 76). 

Mais deliberou mandar ao Cartório Notarial de Leiria os documentos necessários à 

elaboração da competente escritura pública, bem como conferir poderes à Senhora 

Presidente para outorga da mesma. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.7. Análise do processo de pedido de informação prévia de loteamento n. º 7/02 - 
Vitor Manuel da Silva Carpalhoso 
DLB N.º 0801/06 | Retirado 

 

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

 
2.1. Processo n. º T – 54/2005 - Construção da habitação social em Ortigosa. 
Aprovação de minuta de contrato 
DLB N.º 0802/06 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre o 

Município de Leiria e a Empresa SOTEOL – SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO 

OESTE, LDA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do respectivo contrato. 

 
2.2. Processo n. º T – 175/2002 - Construção do Pavilhão Desportivo das Colmeias. 
Estudo de revisão de preços para aprovação 
DLB N.º 0803/06 | Pela firma CONDOP – CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA e 

confirmado pelo DOM, foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços 
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respeitante aos Autos de medição n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, e 23, sendo os n.ºs 1 a 22, inclusive, correspondentes a índices 

definitivos e o auto n.º 23 correspondente a índice provisório, da obra supra, no valor de 

€5.647,07 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo Departamento de 

Obras Municipais deliberou por unanimidade aprovar o estudo de revisão de preços 

apresentado, dos autos n.ºs 1 a 22, inclusive, correspondentes a índices definitivos, e o auto 

n.º 23 correspondente a índice provisório, no valor de €5.647,07 + IVA. 

 

Ponto três 
 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    

 
3.1. Proposta de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria 
DLB N.º 0804/06 | Na reunião de 16 de Agosto de 2005 foi presente para apreciação o 

Projecto de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria (deliberação n.º 1306/05). 

  Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 117.º e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 

118.º do Código do Procedimento Administrativo, foi ouvido sobre o citado projecto o 

Instituto Nacional Torre do Tombo, tendo sido o mesmo submetido a apreciação pública 

pelo prazo de 30 dias e publicado no Diário da República, Apêndice n.º 141, da II Série, n.º 

208, de 28 de Outubro de 2005 e no edital n.º 139/2005 afixado nos lugares de estilo e 

publicado nos jornais regionais, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 91.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. 

  Nessa sequência, o Arquivo Distrital de Leiria apresentou as sugestões constantes 

da ENT 05/27.214, que acompanha o processo relativo ao Projecto de Regulamento do 

Arquivo Municipal de Leiria.   

  Considerando a implementação em curso na Divisão Administrativa de um sistema 

de gestão da qualidade de acordo com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2000 

conducente à respectiva certificação. 

  Considerando o disposto na NP 4438-1 e a NP 4438-2 em matéria de gestão de 

documentos de arquivo. 

  Considerando ainda a consolidação de competências de gestão do arquivo histórico 

pela Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico entretanto ocorrida, 

  Assim, e no que respeita ao projecto de Regulamento, propõe a Divisão 

Administrativa o seguinte: 
«I – São aditadas ao preâmbulo as seguintes considerações: 

a) “Na verdade, dispor de um sistema de arquivo eficaz na gestão de uma informação de qualidade é 

uma necessidade deste Município, como de qualquer outra organização, desiderato a alcançar em 

nome do princípio da transparência das relações entre a Administração e os cidadãos e da 

preservação da memória colectiva.” 

 
 
 
CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2006.06.16 
 
 



                                                                                                                                                                        784 (25) 
   

b) “(...) tendo em atenção ainda o disposto na NP 4438-1 e a NP 4438-2 em matéria de gestão de 

documentos de arquivo”. 

II – São suprimidos o n.º 2 do artigo 1.º e os artigos 6.º e 7.º e, consequentemente, renumerado 
todo o regulamento; 
III – Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 14.º, 15.º, 17.º, n.º 1, alínea b), 23.º, 31.º, 34.º, 35.º e 36.º 
passam a ter a seguinte redacção: 

Artigo 1.º 

[...] 

O Arquivo Municipal de Leiria, adiante designado por Arquivo Municipal, é constituído pela 

documentação de natureza informativa, administrativa e histórica produzida pelos diferentes órgãos e 

serviços municipais no âmbito das atribuições genéricas de recolha, selecção, tratamento e difusão. 

Artigo 2.º 

[...] 

1 ⎯ O Arquivo Municipal encontra-se na dependência directa do Director do Departamento 

Administrativo e Financeiro, na parte referente ao Arquivo Administrativo, e do Director do 

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, na parte referente ao Arquivo Histórico.  

2 ⎯ Na vacatura de qualquer dos lugares de director de departamento referidos no número anterior, a 

responsabilidade directa é do Chefe da Divisão Administrativa, no que concerne ao Arquivo 

Administrativo, e do Chefe da Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico, no que respeita ao Arquivo 

Histórico. 

Artigo 3.º 

[...] 

1 ⎯  ... 

2 ⎯  Os processos, requerimentos e demais documentos isolados devem ser organizados de acordo 

com o disposto no Anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

3 ⎯  No que respeita à gestão documental, ao Arquivo Municipal compete ainda: 

a) emitir orientações técnicas e acompanhar o tratamento arquivístico nos serviços produtores 

de documentação, e designadamente: 

i. orientar na constituição dos processos administrativos; 

ii. orientar planos de segurança assim como de conservação físico-ambiental; 

b) promover uma gestão documental uniforme, devidamente controlada e extensiva a todos 

esses serviços, e designadamente: 

i. colaborar na definição dos circuitos documentais; 

ii. colaborar na elaboração, implementação e acompanhamento da aplicação 

de planos de classificação;  

iii. propor a utilização dos materiais de suporte; 

iv. colaborar na definição de uma política de produção e gestão de 

documentos de arquivo fidedignos, autênticos e utilizáveis; 

v. colaborar na definição e implementação de um programa de formação para 

todos os colaboradores que produzem documentos ou utilizam o sistema 

de arquivo; 

vi. colaborar com os responsáveis pela gestão do sistema de informação na 

gestão de arquivos electrónicos; 
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c) manter sempre a documentação procedente dos diferentes serviços produtores em condições 

de consulta rápida e eficaz, utilizando para o efeito os instrumentos de pesquisa elaborada na 

origem ou, caso estes não se revelem adequados, preparando instrumentos alternativos.  

4 ⎯  O Arquivo Municipal poderá ainda emitir orientações técnicas no que respeita ao tratamento 

arquivístico da documentação produzida e recebida pelos serviços municipalizados e pelas empresas 

municipais. 

Artigo 4.º 

Deveres dos órgãos e serviços municipais 

Findos os prazos de conservação fixados na tabela de selecção, a documentação com reduzida taxa 

de utilização e considerada finda, deve ser remetida dos serviços produtores para os serviços de 

arquivo (intermédio), nas condições estipuladas nos artigos 5.º a 9.º do presente Regulamento, não 

podendo a remessa afectar a integridade dos conjuntos documentais. 

Artigo 5.º 

[...] 

1 ⎯ ...  

2 ⎯ Os processos e requerimentos devem ser devidamente numerados e rubricados e, caso tenha 

sido retirado algum documento, será intercalada, em sua substituição, uma folha contendo menção 

expressa do documento retirado e a paginação do mesmo com a assinatura e o visto dos 

responsáveis do respectivo Serviço. 

3 ⎯ Os processos de obras e de loteamentos devem ser apresentados em capas uniformes, segundo 

o modelo existente, com o número, a data, o local, a designação da obra, o nome do requerente, 

assim como a indicação do volume, caso existam vários.  

4 ⎯ Os processos descritos no número anterior devem ser acondicionados em pastas ou caixas de 

arquivo próprias. 

5 ⎯ Os livros findos, designadamente actas, contratos, escrituras e registos, são enviados ao Arquivo 

Municipal com toda a documentação que lhes é inerente e respectivos índices.  

Artigo 6.º 

Formalidades das remessas 

Toda e qualquer documentação é acompanhada de um auto de entrega e de uma guia de remessa de 

documentos, cujo modelos constam dos anexos n.os 2 e 3 ao Regulamento Arquivístico para as 

Autarquias Locais, adiante designado por RAAL, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, 

ou de qualquer outro normativo legal que lhe suceda 

Artigo 8.º 

[anterior artigo 10.º] 

A fim de avaliar o interesse da documentação que é produzida ou recebida pelos diferentes órgãos e 

serviços municipais, será constituída uma Comissão Consultiva composta pelo responsável do Arquivo 

Municipal de Leiria, por um técnico superior com formação jurídica e pelo responsável de cada 

unidade orgânica cuja documentação é objecto de avaliação, especialmente designados para o efeito 

pelo Presidente da Câmara ou pelo Vereador com competência delegada.  

Artigo 14.º 

[anterior artigo 16.º] 

Pode ser efectuada a consulta de toda a documentação para fins de investigação particular, salvo os 

casos em que estiver estabelecido ou for aconselhável um período de incomunicabilidade, sem 
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 prejuízo do disposto na lei que regula o acesso aos documentos da Administração, na lei de 

protecção de dados pessoais e no artigo 17.º do Regulamento Geral de Arquivos. 

Artigo 15.º 

[anterior artigo 17.º] 

O acesso a documentos constantes de processos individuais, concursais ou de inquérito e a 

documentos que, pela sua natureza, sejam considerados confidenciais ou reservados, é facultado nos 

termos do disposto na lei que regula o acesso aos documentos da Administração. 

Artigo 17.º 

[anterior artigo 19.º] 

1 ⎯ ... 

a) ... 

b) o Arquivo Histórico está aberto segunda-feira das 13.00 às 18.00 horas, estando aberto nos 

restantes dias úteis das 10 horas às 18 horas. Poderá ainda abrir aos Sábados em calendário 

anual extraordinário superiormente aprovado, no horário entre as 15.00 e as 18.30 horas. 

2 ⎯ ... 

3 ⎯ ... 

4 ⎯ Tratando-se de documentação em idade definitiva, o atendimento e consulta são efectuados nas 

instalações da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, na sala dos reservados, de acordo com as 

normas constantes do Anexo IV ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 
Artigo 23.º 

[anterior artigo 25.º] 

A documentação só poderá permanecer no serviço requisitante até ao máximo de trinta dias, à 

excepção dos processos de obras, que podem ser requisitados até ao máximo de seis meses, 

renovável por igual período, mediante novo pedido escrito formulado nos termos do artigo 21.º e 

anulação da requisição anterior, salvo o disposto no número seguinte. 

Artigo 31.º 

[anterior artigo 33.º] 

1 — A reprodução de documentos existentes no Arquivo Municipal em publicações ou outros trabalhos 

de terceiros carece de autorização prévia do Presidente da Câmara Municipal, a conferir no prazo de 

30 dias a contar da data do requerimento do interessado. 

2 — Todo o utilizador que publicar estudos ou trabalhos em que figurem informações ou documentos 

existentes no Arquivo Municipal, obriga-se ainda a mencionar as fontes, identificando a sua 

proveniência, bem como a fornecer gratuitamente duas cópias das respectivas publicações destinadas 

ao Arquivo. 

Artigo 34.º 

[anterior artigo 36.º] 

1 — O Município de Leiria, através do Arquivo Municipal, deve também intervir fora do seu espaço 

institucional, incorporando por compra, permuta, dação em cumprimento, sucessão mortis causa, 

doação, incorporação, depósito ou reintegração de fundos arquivísticos de natureza diversa, em 

qualquer tipo de suporte, designadamente, papel, filme, banda magnética e registo electrónico, e 

provenientes do respectivo concelho. 

2 — Poderão ainda ser incorporados, através de qualquer uma das formas definidas no artigo anterior, 

os fundos de empresas municipais que se venham a extinguir 
CAPÍTULO IX 
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Deveres dos colaboradores 
Artigo 35.º 

[anterior artigo 37.º] 

Competências do responsável pelo Arquivo Municipal 

Ao responsável pelo Arquivo Municipal compete, no âmbito das suas funções:  

a) ...;  

b) ...;  

c) ...; 

d) dirigir superiormente o trabalho desenvolvido pelos seus colaboradores;  

e) ...;  

f) ...;  

g) ...;  

h) ...;  

i) ...;  

j) ...;  

k) .... 

Artigo 36.º 

[anterior artigo 38.º] 

Competências dos colaboradores do Arquivo Municipal 

Compete aos colaboradores do Arquivo Municipal, consoante a sua formação técnico-profissional, 

e sob orientação do responsável pelo Arquivo:  

a) ...; 

b) ...;  

c) ...;  

d) ...; 

e) ...;  

f) ...;  

g) ...;  

h) ...;  

i) ...;  

j) ...;  

k) ...;  

l) executar outras tarefas inerentes à actividade arquivística a desenvolver na respectiva 

unidade orgânica. 

IV – A alínea a) do ponto 3 do Anexo I passa a ter a seguinte redacção: 

3 [...] 

a) os documentos devem ser limpos sistematicamente através de escovagem e aspiração 

mecânica com equipamento adequado, sem prejuízo da utilização e adopção de outros 

métodos e materiais de higienização, consoante a tipologia dos documentos e a evolução 

técnico-científica.» 

V – É aditada uma epígrafe ao Capítulo III: 
CAPÍTULO III 

Da avaliação documental à selecção 

VI – É aditada a Secção I, Capítulo III, com a epígrafe “Comissão Consultiva” 
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VII – São aditados dois anexos, relativos à organização da documentação a remeter ao Arquivo 

Municipal e às normas de utilização da Sala de Reservados: 

Anexo I 

Organização dos processos e outra documentação a remeter ao Arquivo Municipal 

1 Organização dos processos administrativos 

a) os documentos constantes dos processos administrativos devem ser autuados ordenada e 

organizadamente, segundo a sua sequência cronológica (do documento mais antigo para o 

mais recente); 

b) os processos devem ser numerados e rubricados, contando-se, para o efeito, a respectiva 

capa; 

c) caso tenha sido retirado algum documento do processo, será intercalada, em sua 

substituição, uma folha contendo menção expressa do documento retirado e a paginação do 

mesmo com a assinatura e o visto dos responsáveis do respectivo serviço; 

d) dos processos não devem constar cópias, salvo quando contenham despachos, informações, 

pareceres ou anotações relevantes; 

e) os processos não deverão conter, de preferência, agrafos ou clipes. 

2 Organização dos requerimentos e outros documentos isolados 

a) os requerimentos e outros documentos isolados devem ser numerados e rubricados. 

Anexo IV 

Normas para a utilização da Sala de Reservados 

Os utilizadores da Sala de Reservados devem cumprir rigorosamente as seguintes normas: 

1. O leitor deve munir-se de lápis e folhas soltas e/ou computador portátil, sem o respectivo 

saco ou pasta; 

2. As malas devem ser deixadas em cacifo próprio, solicitando-se, para o efeito, a respectiva 

chave no balcão central; 

3. Os agasalhos deve, ser pendurados no cabide que existe dentro da Sala; 

4. A consulta de toda e qualquer documentação é feita na presença de um funcionário dos 

serviços.» 

* * * 

A Câmara Municipal analisou o assunto e, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 

6, alínea a) e para efeitos do disposto no artigo 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade:  

a) concordar com as alterações propostas; 

b) informar o Arquivo Distrital de Leiria que algumas das suas sugestões mereceram o 

acolhimento desta Câmara; 

c) determinar que, com a entrada em vigor do Regulamento que vier a ser aprovado, 

cesse a vigência das Normas de Procedimento para o Sector de Arquivo Administrativo 

e para o Arquivo Histórico, aprovadas a coberto da deliberação n.º 1030/05, de 20 de 

Junho; 

d) submeter à discussão e aprovação da Assembleia Municipal a seguinte Proposta de 
Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria: 
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« Preâmbulo 
Na sequência do estabelecimento de um novo quadro de atribuições para as autarquias locais e da transferência 

de novas competências para as câmaras municipais anteriormente cometidas a entidades da Administração 

Central do Estado, para fazer face ao incremento de responsabilidades em matéria de ambiente e saneamento, 

ordenamento do território e urbanismo, saúde, acção social, transportes e comunicações, educação, protecção 

civil, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento e cooperação externa, houve necessidade de rever a 

estrutura orgânica da Câmara Municipal de Leiria, a fim de esta melhor satisfazer as necessidades da população 

do concelho. 

 

Foi então aprovado e publicado o novo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, que entrou em vigor 

em 17 de Fevereiro do corrente ano, no âmbito do qual as competências para gerir os acervos documentais em 

fase activa, semi-activa e definitiva foram cometidas à Divisão Administrativa (artigos 30.º, alínea i) e 34.º) e à 

Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico (artigos 185.º, alínea v) e 194.º, alíneas u), v) e w)). 

 

Acompanhando também este movimento de transferência de atribuições e competências para os órgãos 

municipais e das freguesias, tem-se verificado ultimamente um aumento da produção de documentação de 

natureza informativa e administrativa, pelo que se torna necessário disciplinar a actuação da autarquia no que 

respeita à produção, organização e gestão integrada dos sistemas de informação que nascem do relacionamento 

entre os cidadãos e o Município de Leiria. Apesar disto, a dispersão geográfica dos vários acervos documentais, 

repartida por três locais, tantos quantas as fases ou idades da documentação, e a distribuição de competências em 

matéria arquivística por unidades orgânicas distintas, constitui um obstáculo a uma gestão documental integrada, 

bem como a uma prestação de serviços de qualidade ao cidadão, aos serviços camarários e a outras entidades. 

 

Na verdade, dispor de um sistema de arquivo eficaz na gestão de uma informação de qualidade é uma 

necessidade deste Município, como de qualquer outra organização, desiderato a alcançar em nome do princípio da 

transparência das relações entre a Administração e os cidadãos e da preservação da memória colectiva. 

 

Considerando, pois, que importa criar condições para a salvaguarda e difusão alargada do património documental 

histórico existente na área do município, designadamente regulamentando a reprodução por fotocópia dos 

documentos em idade definitiva, de modo a aproximar o regime a estabelecer do já existente noutras instituições 

congéneres. 

 

Considerando as constantes e cada vez mais prementes solicitações por parte dos diversos serviços produtores, 

bem como a necessidade de aumentar a funcionalidade do serviço. 

 

Considerando que se pretende melhorar continuamente o serviço prestado ao público, com particular interesse nas 

áreas de urbanismo e de arquitectura, de modo a constituir uma referência de excelência entre todos os arquivos 

municipais do país. 

 

Pretende-se assim definir com o presente Regulamento os procedimentos administrativos e técnicos 

imprescindíveis para a defesa, preservação, valorização e divulgação dos documentos em fase activa, semi-activa 

e definitiva, tendo em atenção ainda o disposto na NP 4438-1 e a NP 4438-2 em matéria de gestão de documentos 

de arquivo. 

 

Sobre o projecto do presente regulamento foi ouvido o Instituto Nacional Torre do Tombo – Arquivo Distrital de 

Leiria. 

 

O citado projecto foi ainda objecto de apreciação pública pelo prazo de 30 dias, publicado no Diário da República, 

Apêndice n.º 141, da II Série, n.º 208, de 28 de Outubro de 2005 e publicitado através do edital n.º 139/2005, 

afixado nos lugares de estilo e publicado nos jornais regionais, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

91.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. 
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Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria  
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º 
Âmbito 

O Arquivo Municipal de Leiria, adiante designado por Arquivo Municipal, é constituído pela documentação de 

natureza informativa, administrativa e histórica produzida pelos diferentes órgãos e serviços municipais no âmbito 

das atribuições genéricas de recolha, selecção, tratamento e difusão. 

 
Artigo 2.º 

Dependência 

1 ⎯ O Arquivo Municipal encontra-se na dependência directa do Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, na parte referente ao Arquivo Administrativo, e do Director do Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude, na parte referente ao Arquivo Histórico.  

2 ⎯ Na vacatura de qualquer dos lugares de director de departamento referidos no número anterior, a 

responsabilidade directa é do Chefe da Divisão Administrativa, no que concerne ao Arquivo Administrativo, e do 

Chefe da Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico, no que respeita ao Arquivo Histórico. 

 
Artigo 3.º 

Atribuições e competências 

1 ⎯ O Arquivo Municipal mantém, sob sua responsabilidade, toda a documentação produzida ou recebida pelos 

diferentes órgãos e serviços municipais, no cumprimento das respectivas competências, independentemente do 

tipo de suporte ou formato.  

2 ⎯  O Arquivo Municipal tem as competências definidas nos artigos 34.º e 194º, alíneas u) a w) do Regulamento 

da Organização dos Serviços Municipais. 

3 ⎯  No que respeita à gestão documental, ao Arquivo Municipal compete ainda: 

a) emitir orientações técnicas e acompanhar o tratamento arquivístico nos serviços produtores de 

documentação, e designadamente: 

i. orientar na constituição dos processos administrativos; 

ii. orientar planos de segurança assim como de conservação físico-ambiental; 

b) promover uma gestão documental uniforme, devidamente controlada e extensiva a todos esses 

serviços, e designadamente: 

i. colaborar na definição dos circuitos documentais; 

ii. colaborar na elaboração, implementação e acompanhamento da aplicação de 

planos de classificação;  

iii. propor a utilização dos materiais de suporte; 

iv. colaborar na definição de uma política de produção e gestão de documentos de 

arquivo fidedignos, autênticos e utilizáveis; 

v. colaborar na definição e implementação de um programa de formação para 

todos os colaboradores que produzem documentos ou utilizam o sistema de 

arquivo; 

vi. colaborar com os responsáveis pela gestão do sistema de informação na gestão 

de arquivos electrónicos; 

c) manter sempre a documentação procedente dos diferentes serviços produtores em condições de 

consulta rápida e eficaz, utilizando para o efeito os instrumentos de pesquisa elaborada na 

origem ou, caso estes não se revelem adequados, preparando instrumentos alternativos.  
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4 ⎯  O Arquivo Municipal poderá ainda emitir orientações técnicas no que respeita ao tratamento arquivístico 

da documentação produzida e recebida pelos serviços municipalizados e pelas empresas municipais. 

 

CAPÍTULO II 

Recolha 

 
Artigo 4.º 

Deveres dos órgãos e serviços municipais 
Findos os prazos de conservação fixados na tabela de selecção, a documentação com reduzida taxa de utilização 

e considerada finda, deve ser remetida dos serviços produtores para os serviços de arquivo (intermédio), nas 

condições estipuladas nos artigos 5.º a 9.º do presente Regulamento, não podendo a remessa afectar a integridade 

dos conjuntos documentais. 

Artigo 5.º 
Requisitos da documentação a transferir 

1 ⎯ A documentação deve ser remetida ao Arquivo Municipal nas seguintes condições:  

a) em livros encadernados, quando as unidades documentais assim se apresentem na sua forma 

original;  

b) em livros encadernados, quando as unidades documentais assim o exijam;  

c) em pastas ou caixas de arquivo de modelo uniformizado. 

2 ⎯ Os processos, requerimentos e demais documentos isolados devem ser organizados de acordo com o 

disposto no Anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

3 ⎯ Os processos de obras e de loteamentos devem ser apresentados em capas uniformes, segundo o modelo 

existente, com o número, a data, o local, a designação da obra, o nome do requerente, assim como a indicação do 

volume, caso existam vários.  

4 ⎯ Os processos descritos no número anterior devem ser acondicionados em pastas ou caixas de arquivo 

próprias. 

5 ⎯ os livros findos, designadamente actas, contratos, escrituras e registos, são enviados ao arquivo municipal 

com toda a documentação que lhes é inerente e respectivos índices.  

 
Artigo 6.º 

Formalidades das remessas 
Toda e qualquer documentação é acompanhada de um auto de entrega e de uma guia de remessa de 

documentos, cujo modelos constam dos anexos n.os 2 e 3 ao REGULAMENTO ARQUIVÍSTICO PARA AS AUTARQUIAS 

LOCAIS, adiante designado por RAAL, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, ou de qualquer outro 

normativo legal que lhe suceda. 

 
Artigo 7.º 

Prazos 

1 ⎯ Os prazos de incorporação serão avaliados previamente, caso a caso, pelo Arquivo Municipal, conjuntamente 

com os responsáveis de cada serviço produtor.  

2 ⎯ Nenhuma incorporação de documentação será efectuada nos meses de Julho, Agosto e Dezembro. 

CAPÍTULO III 

Da avaliação documental à selecção 

 
Secção I 

Comissão Consultiva 

 
Artigo 8º 

Composição 
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A fim de avaliar o interesse da documentação que é produzida ou recebida pelos diferentes órgãos e serviços 

municipais, será constituída uma Comissão Consultiva composta pelo responsável do Arquivo Municipal de Leiria, 

por um técnico superior com formação jurídica e pelo responsável de cada unidade orgânica cuja documentação é 

objecto de avaliação, especialmente designados para o efeito pelo Presidente da Câmara ou pelo Vereador com 

competência delegada.  

 
Artigo 9º 

Competências 
Compete à Comissão Consultiva: 

a) apreciar as propostas de conservação elaboradas pelos diferentes departamentos ou serviços, 

independentemente dos prazos definidos na lei; 

b) definir o interesse histórico da documentação que é produzida pelo município que não esteja abrangida pelas 

normas de conservação ou que, tendo ultrapassado os prazos legais de conservação, se julgue conveniente 

manter em arquivo por período mais dilatado. 

 

CAPÍTULO IV 

Eliminação 
 

Artigo 10.º 
Competências 

1 ⎯ Compete ao Arquivo Municipal toda e qualquer eliminação da documentação produzida pelos órgãos e 

serviços municipais, nos termos da legislação em vigor. 

2 ⎯ Compete ao Arquivo Municipal propor, depois de ouvidos a Comissão Consultiva e os respectivos serviços, a 

eliminação dos documentos que não constam da tabela de selecção anexa ao RAAL, aprovado pela Portaria n.º 

412/2001, de 17 de Abril, sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do citado Regulamento. 

3 ⎯ Compete à Câmara Municipal deliberar sobre as propostas de eliminação de documentação. 

 
Artigo 11.º 

Processo de eliminação 

A eliminação é feita de modo a que seja impossível a sua reconstituição.  

 
Artigo 12.º 

Auto de eliminação 

No acto de eliminação será lavrado um auto, cujo modelo consta do anexo n.º 4 ao RAAL, aprovado pela Portaria 

n.º 412/2001, de 17 de Abril, do qual constará obrigatoriamente a descrição exaustiva de todos os documentos a 

eliminar, com identificação do serviço de proveniência. 

 

CAPÍTULO V 

Conservação 

 

Artigo 13.º 
Acondicionamento e manutenção das espécies depositadas 

1 ⎯ Compete ao Arquivo Municipal zelar pela boa conservação física das espécies em depósito através das 

seguintes medidas: 

a) criação e manutenção de boas condições de segurança e ambientais;  

b) higienização das espécies;  

c) identificação e envio para restauro e reencadernação das espécies danificadas ou em vias de deterioração;  

d) promoção de cópia de documentos através das tecnologias mais adequadas tendo em vista a preservação e 

salvaguarda dos originais.  
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2 ⎯ A limpeza dos depósitos de arquivo, das estantes e dos documentos far-se-á de acordo com as normas 

constantes do Anexo II ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 
 

CAPÍTULO VI 

Exercício do direito de acesso 

 

Secção I 
Disposições gerais 

 
Artigo 14.º 

Acesso 
Pode ser efectuada a consulta de toda a documentação para fins de investigação particular, salvo os casos em que 

estiver estabelecido ou for aconselhável um período de incomunicabilidade, sem prejuízo do disposto na lei que 

regula o acesso aos documentos da Administração, na lei de protecção de dados pessoais e no artigo 17.º do 

Regulamento Geral de Arquivos. 

 
Artigo 15.º 

Acesso a documentos nominativos e outros 
O acesso a documentos constantes de processos individuais, concursais ou de inquérito e a documentos que, pela 

sua natureza, sejam considerados confidenciais ou reservados, é facultado nos termos do disposto na lei que 

regula o acesso aos documentos da Administração. 

 
Artigo 16.º 

Forma do acesso 

1 ⎯ O acesso aos documentos exerce-se através de: 

a) consulta gratuita; 

b) empréstimo aos serviços municipais; 

c) reprodução por fotocópia ou por qualquer meio técnico, designadamente visual ou sonoro;  

d) passagem de certidão pelos serviços competentes. 

2 ⎯ A reprodução de documentação administrativa fica sujeita ao pagamento de taxa, de acordo com a Tabela 

anexa ao REGULAMENTO PARA COBRANÇA DE TAXAS em vigor no Município. 

3 ⎯ É permitida a reprodução da documentação definitiva, através de fotocópia ou outro meio técnico existente no 

Arquivo Municipal, desde que não se trate de documento cujo acesso seja condicionado, nos termos do artigo 14.º 

ou que se encontre em risco de deterioração. 

4 ⎯ A reprodução de documentação administrativa fica sujeita ao pagamento de taxa, de acordo com a Tabela 

constante do Anexo III ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

 
Artigo 17.º 

Período e local de atendimento 

1 ⎯ O Arquivo Municipal de Leiria tem os seguintes períodos de atendimento ao público: 

a) o Sector de Arquivo Administrativo está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 15.30 horas; 

b) o Arquivo Histórico está aberto segunda-feira das 13.00 às 18.00 horas, estando aberto nos restantes dias 

úteis das 10 horas às 18 horas. Poderá ainda abrir aos Sábados em calendário anual extraordinário superiormente 

aprovado, no horário entre as 15.00 e as 18.30 horas. 

2 ⎯  Nos locais de atendimento devem estar obrigatoriamente afixadas, de modo visível ao público, as horas de 

início e termo dos períodos de atendimento.  

3 ⎯  O atendimento e consulta directa das espécies são assegurados em instalação própria, quer a documentação 

se encontre na idade intermédia, quer na idade definitiva. 
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4 ⎯  Tratando-se de documentação em idade definitiva, o atendimento e consulta são efectuados nas instalações 

da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, na sala dos reservados, de acordo com as normas constantes do 

Anexo IV ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

 
Artigo 18.º 

Saída de espécies documentais 
As espécies existentes no Arquivo Municipal apenas podem sair nas seguintes condições:  

a) mediante autorização escrita do responsável pelo arquivo ou, na sua ausência, do seu substituto, se as 

espécies a sair se destinam a utilização em espaço físico municipal;  

b) mediante autorização escrita do Presidente da Câmara ou do Vereador com  competência delegada, se as 

espécies a sair se destinam a exposição em espaço físico não municipal e sujeitas às normas constantes do Anexo 

V ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.  

 
Secção II 

Documentação de idade intermédia 
 

Subsecção I 
Consulta da documentação de idade intermédia 

 
Artigo 19.º 

Requisitos da admissão 

1 ⎯ A admissão para consulta no Arquivo Municipal de documentação de idade intermédia depende do 

preenchimento prévio de requisição, cujo modelo é o previsto no Anexo VI ao presente Regulamento, do qual faz 

parte integrante. 

2 ⎯ Não é permitida a requisição de mais de três espécies documentais de cada vez, salvo casos excepcionais, 

devidamente fundamentados. 

 
Artigo 20.º 

Exercício da consulta 
Toda e qualquer consulta é efectuada em instalação própria do Arquivo Municipal, salvo as excepções previstas 

pelo presente Regulamento quanto a empréstimos facilitados aos serviços produtores e as requisições da 

Assembleia Municipal, da Presidência e da Vereação, de Tribunais e de outras entidades a quem seja reconhecido 

esse direito.  

 
Subsecção II 

Empréstimo da documentação de idade intermédia 
 

Artigo 21.º 
Empréstimo aos serviços municipais 

Para além dos membros do Executivo Municipal, qualquer serviço municipal pode solicitar o empréstimo de 

documentação administrativa ao Arquivo por meio de requisição, a que se refere o artigo 24.º, devidamente 

assinada pelo seu responsável. 

 
Artigo 22.º 

Requisitos do pedido de empréstimo 
Os pedidos de empréstimo devem satisfazer os seguintes requisitos: 

a) ser dirigidos ao Arquivo Municipal, com a data da sua apresentação e a identificação do serviço 

requisitante;  

b) conter a assinatura do chefe ou responsável do serviço requisitante do serviço requisitante; 

c) conter a autorização a que se refere a alínea b) do artigo 18.º. 
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Artigo 23.º 
Prazo de permanência 

A documentação só poderá permanecer no serviço requisitante até ao máximo de trinta dias, à excepção dos 

processos de obras, que podem ser requisitados até ao máximo de seis meses, renovável por igual período, 

mediante novo pedido escrito formulado nos termos do artigo 21.º e anulação da requisição anterior, salvo o 

disposto no número seguinte. 

 
Artigo 24.º 

Requisição de documentação 

1 ⎯ As requisições de documentação dos órgãos ou serviços municipais ao Arquivo Municipal deverão ser feitas 

obrigatoriamente através do impresso próprio, cujo modelo é o previsto no Anexo VII ao presente Regulamento, do 

qual faz parte integrante, podendo ser em suporte de papel ou digital.   

2 ⎯ A cada pedido corresponde uma requisição. 

3 ⎯ As requisições devem ser preenchidas com clareza e precisão, devendo ser identificáveis as assinaturas nelas 

contidas.  

4 ⎯ A entidade requisitante, quando o suporte for em papel, deve reservar para si uma cópia, entregando o original 

e outras duas cópias.  

5 ⎯ Enquanto os documentos se encontrarem fora do Arquivo Municipal, as fichas de requisição serão guardadas 

do seguinte modo:  

a) a ficha original será arquivada por ordem cronológica;  

b) a primeira cópia será arquivada pelo nome da série e número do processo;  

c) a segunda cópia será arquivada na estante, em substituição do documento.  

6 ⎯ As requisições, devidamente numeradas pelos serviços requisitantes, recebem no Arquivo Municipal um 

número de entrada, constituindo um livro próprio.  

7 ⎯ Aos serviços requisitantes são fornecidos pelo Arquivo Municipal os respectivos livros de requisições. 

 
Artigo 25.º 

Devolução da documentação 

1 ⎯ Findo o período de validade da requisição, nos termos do artigo 23.º, o Arquivo Municipal deve avisar a 

entidade requisitante da devolução imediata da documentação ou da renovação da requisição. 

2 ⎯ No acto da devolução o serviço requisitante deve apresentar cópia da requisição em seu poder, na qual é 

aposta a menção “Devolvido”, bem como a data da devolução e a assinatura do funcionário que recebeu a 

documentação. 

3 ⎯ Ao ser devolvida a documentação deve conferir-se a sua integridade e ordem interna.  

4 ⎯ Se assim o entender, o funcionário que confere a documentação pode exigir a permanência do portador da 

documentação enquanto decorre a conferência.  

5 ⎯ Se for detectada a falta de peças processuais, se o processo vier desorganizado ou se nele vierem 

incorporados documentos fotocopiados cujo original se encontre já arquivado, deve o Arquivo Municipal devolvê-lo 

à procedência, com uma nota a solicitar a sua regularização.  

6 ⎯ A devolução da documentação só deve ser confirmada nos boletins de registo depois de conferida a 

respectiva integridade. 

7 ⎯ O Arquivo Municipal deve dar baixa da requisição no original que constitui livro próprio e fica arquivado. 

 
Secção III 

Documentação de idade definitiva 
 

Subsecção I 
Consulta da documentação de idade definitiva 
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Artigo 26.º 
Requisitos da admissão 

1 ⎯ A admissão para consulta no Arquivo Municipal da documentação de idade definitiva é permitida após o 

preenchimento de requisição de leitura, cujo modelo é também o previsto no Anexo VI ao presente Regulamento, 

do qual faz parte integrante. 

2 ⎯ A admissão é facultada a todos os nacionais ou estrangeiros, maiores de 18 anos, podendo ser exigida a 

exibição de documento identificativo no acto de preenchimento da ficha referida no número anterior.  

3 ⎯ Não é permitida a requisição de mais de três espécies documentais de cada vez. 

 
Artigo 27.º 

Meios de difusão 
A comunicação e difusão dos documentos processa-se através de:  

a) publicidade dos instrumentos de pesquisa;  

b) consulta pública, mediante o disposto no artigo anterior;  

c) publicação de fontes e estudos históricos, em edições próprias do Arquivo Municipal ou em colaboração 

com outras entidades; 

d) realização e participação em actividades culturais diversas.  

 
Artigo 28.º 

Documentos antigos ou em risco de deterioração 

1 ⎯ Os documentos antigos ou em risco de deterioração deverão ser consultados, sempre que tal for possível, 

através de reproduções por meios técnicos, tais como o microfilme de complemento ou o disco óptico, de modo a 

preservar-se a integridade dos originais.  

2 ⎯ O Arquivo Municipal reserva-se o direito de não facultar a consulta de documentos que, pelas suas 

características próprias, exijam cuidados de conservação especiais.  
 

Subsecção II 
Empréstimo da documentação de idade definitiva 

 
Artigo 29.º 

Empréstimo aos serviços municipais 

Não é permitido o empréstimo de documentação em idade definitiva aos serviços municipais, salvo casos 

excepcionais, devidamente fundamentados, e mediante autorização nos termos do disposto no artigo 18.º. 

 
Subsecção III 

Reprodução da documentação de idade definitiva 
 

Artigo 30.º 
Reprodução da documentação de idade definitiva 

1 ⎯ É permitida a reprodução da documentação definitiva, através de fotocópia ou outro meio técnico na Divisão 

de Bibliotecas e Arquivo Histórico, desde que não se trate de documento cujo acesso for condicionado ou que se 

encontre em risco de deterioração. 

2 ⎯ Quando o Município não disponha de reproduções técnicas dos documentos antigos ou em risco de 

deterioração pode o interessado, a expensas suas e sob a orientação do responsável pelo arquivo, obtê-las por 

meio técnico que não prejudique a conservação dos documentos pretendidos. 

 

CAPÍTULO VII 

Obrigações dos utilizadores 

 
Artigo 31.º 
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Publicação de estudos e outros trabalhos 
1 — A reprodução de documentos existentes no Arquivo Municipal em publicações ou outros trabalhos de terceiros 

carece de autorização prévia do Presidente da Câmara Municipal, a conferir no prazo de 30 dias a contar da data 

do requerimento do interessado. 

2 — Todo o utilizador que publicar estudos ou trabalhos em que figurem informações ou documentos existentes no 

Arquivo Municipal, obriga-se ainda a mencionar as fontes, identificando a sua proveniência, bem como a fornecer 

gratuitamente duas cópias das respectivas publicações destinadas ao Arquivo. 

 
Artigo 32.º 

Manuseamento dos documentos 
Aquando da consulta dos documentos, os utilizadores devem obedecer às normas constantes do Anexo VIII ao 

presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

 
Artigo 33.º 
Proibições 

1 — É expressamente proibido:  

a) praticar quaisquer actos que perturbem o normal funcionamento dos serviços e seus funcionários;  

b) fumar ou fazer lume dentro das instalações do Arquivo Municipal; 

c) retirar do arquivo qualquer documento, sem autorização expressa do funcionário responsável pelo Arquivo; 

d) rasgar, dobrar, desenhar, sublinhar, sujar, molhar, cortar, decalcar letras ou estampas, riscar, escrever ou, 

de qualquer modo, danificar os documentos de idade intermédia ou definitiva consultados, no todo ou em parte; 

e) transitar documentação requisitada directamente de um serviço e/ou secção para outro sem requerer 

autorização e preencher nova requisição; 

f) utilizar os serviços de reprografia para fotocopiar processos e documentos de idade definitiva sem 

previamente requerer por escrito autorização aos serviços de Arquivo, os quais colaborarão na respectiva 

reprodução. 

2 — O utilizador que não cumprir qualquer das determinações indicadas no número anterior será convidado a 

abandonar as instalações, sem prejuízo de procedimento civil ou criminal nos casos previstos na legislação em 

vigor. 

CAPÍTULO VIII 

Incorporação de outros fundos 

 
Artigo 34.º 

Incorporação de outros fundos 
1 — O Município de Leiria, através do Arquivo Municipal, deve também intervir fora do seu espaço institucional, 

incorporando por compra, permuta, dação em cumprimento, sucessão mortis causa, doação, incorporação, 

depósito ou reintegração de fundos arquivísticos de natureza diversa, em qualquer tipo de suporte, 

designadamente, papel, filme, banda magnética e registo electrónico, e provenientes do respectivo concelho. 

2 — Poderão ainda ser incorporados, através de qualquer uma das formas definidas no artigo anterior, os fundos 

de empresas municipais que se venham a extinguir. 

 

CAPÍTULO IX 

Deveres dos colaboradores 

Artigo 35.º 
Competências do responsável pelo Arquivo Municipal 

Ao responsável pelo Arquivo Municipal compete, no âmbito das suas funções:  

a) cumprir integralmente o presente regulamento;  

b) providenciar a segurança dos fundos documentais existentes no Arquivo Municipal;  

c) integrar a Comissão Consultiva referida nos artigos 8.º e 9.º;  

d) dirigir superiormente o trabalho desenvolvido pelos seus colaboradores;  
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e) orientar todo o tratamento arquivístico;  

f) promover e controlar a incorporação de novos documentos;  

g) emitir parecer sobre a documentação produzida e recebida;  

h) emitir parecer técnico sobre os empréstimos;  

i) coordenar acções no âmbito da conservação, restauro, reprodução e difusão dos documentos;  

j) promover realizações culturais individuais ou conjuntas;  

k) zelar pela dignificação do serviço. 

 
Artigo 36.º 

Competências dos colaboradores do Arquivo Municipal 
Compete aos colaboradores do Arquivo Municipal, consoante a sua formação técnico-profissional, e sob orientação 

do responsável pelo Arquivo:  

a) receber, conferir, registar, ordenar os processos e petições enviados pelos diferentes serviços municipais e os 

processos referidos no artigo 5.º deste Regulamento e ainda arrumar e conservar os livros findos e toda a 

documentação enviada pelos mesmos; 

b) manter devidamente organizados os instrumentos de pesquisa necessários à eficiência do serviço;  

c) elaborar sempre que necessário instrumentos de pesquisa;  

d) zelar pela conservação da documentação; 

e) rectificar e/ou substituir as pastas e/ou caixas que servem de suporte ao arrumo da documentação;  

f) respeitar os prazos fixados legalmente quanto à selecção e eliminação da documentação enviada pelo 

Arquivo;  

g) superintender o serviço de consulta e de leitura;  

h) fornecer toda a documentação solicitada pelos diferentes serviços municipais, mediante as necessárias 

autorizações;  

i) fornecer a documentação para as diversas actividades de comunicação e difusão;  

j) fornecer, mediante as necessárias autorizações, a reprodução de documentos por microfilmagem, fotografia 

ou fotocópia;  

k) fornecer para consulta toda a documentação solicitada e que não esteja condicionada superiormente;  

l) executar outras tarefas inerentes à actividade arquivística a desenvolver no respectivo Serviço na respectiva 

unidade orgânica. 

 
Artigo 37.º 

Relatório de actividades 
É elaborado anualmente um relatório de funcionamento e actividade com os seguintes elementos obrigatórios:  

a) número de espécies existentes e a sua distribuição no quadro de organização adoptada;  

b) resultados numéricos das transferências e das eliminações, bem como das incorporações;  

c) estatística de pedidos, consultas e empréstimos. 

 

CAPÍTULO XI 

Disposições finais 

 
Artigo 38.º 

Casos omissos 
As dúvidas ou casos omissos não especialmente previstos neste Regulamento são resolvidos pelo Presidente da 

Câmara ou pelo Vereador com competência delegada. 

 
Artigo 39.º 

Revisão 
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O presente Regulamento será revisto periodicamente e sempre que se revele pertinente para um correcto e 

eficiente funcionamento do Arquivo Municipal.  

 
Artigo 40.º 

Entrada em vigor 
O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Diário da República. 

 

ANEXO I 

Normas para a organização dos processos e outra documentação a remeter ao Arquivo Municipal 
 

1 Organização dos processos administrativos 

a) os documentos constantes dos processos administrativos devem ser autuados ordenada e 

organizadamente, segundo a sua sequência cronológica (do documento mais antigo para o mais recente); 

b) os processos devem ser numerados e rubricados, contando-se, para o efeito, a respectiva capa; 

c) caso tenha sido retirado algum documento do processo, será intercalada, em sua substituição, 

uma folha contendo menção expressa do documento retirado e a paginação do mesmo com a assinatura e o visto 

dos responsáveis do respectivo serviço; 

d) dos processos não devem constar cópias, salvo quando contenham despachos, informações, 

pareceres ou anotações relevantes; 

e) os processos não deverão conter, de preferência, agrafos ou clipes. 

 

2 Organização dos requerimentos e outros documentos isolados 

a) os requerimentos e outros documentos isolados devem ser numerados e rubricados. 

 
ANEXO II 

Normas para a limpeza dos depósitos, das estantes e dos documentos 
Na limpeza dos depósitos de arquivo e dos documentos devem observar-se as seguintes normas: 

1 Limpeza dos depósitos de arquivo 

b) não utilizar detergentes, cera ou outros materiais inflamáveis; 

c) utilizar pano húmido com produto neutro e inodoro para limpeza do pavimento; 

d) despejar todos os dias o cesto dos papéis; 

e) não arrumar no arquivo outros materiais que a ele não pertençam. 

2 Limpeza das estantes 

a) limpeza exterior com pano húmido com mistura de água e álcool (2 partes de água e 1 parte de 

álcool). 

3 Limpeza dos documentos 

a) os documentos devem ser limpos sistematicamente através de escovagem e aspiração 

mecânica com equipamento adequado, sem prejuízo da utilização e adopção de outros métodos e materiais de 

higienização, consoante a tipologia dos documentos e a evolução técnico-científica. 

 
ANEXO III 

Tabela de taxas para prestação de serviços e produtos de reprodução de documentação em idade definitiva 
 

1. FOTOCÓPIAS PREÇO UNITÁRIO

Fotocópia a preto e branco, a partir de originais 

A4 

A3 

 
€ 0,25 

€ 0,30 

2. DIGITALIZAÇÃO  
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2.1. Digitalização  (só de documentos avulsos) 

Suporte CD 

Cada imagem (modo automático) 

 
€ 4,00 

€ 0,10 

2.2. Impressão a preto e branco, a partir de suporte digital

A4 
 
€ 0,10 

3. CERTIDÕES  

Certidões, por documento (a que acresce o preço das 

reproduções) 

€ 10,00 

 

ANEXO IV 

Normas para a utilização da Sala de Reservados 
Os utilizadores da Sala de Reservados devem cumprir rigorosamente as seguintes normas: 

1. O leitor deve munir-se de lápis e folhas soltas e/ou computador portátil, sem o respectivo saco ou pasta; 

2. As malas devem ser deixadas em cacifo próprio, solicitando-se, para o efeito, a respectiva chave no 

balcão central; 

3. Os agasalhos deve, ser pendurados no cabide que existe dentro da Sala; 

4. A consulta de toda e qualquer documentação é feita na presença de um funcionário dos serviços. 

 

ANEXO V 

Normas para o empréstimo de documentos para exposições 
 

1 Pedido de empréstimo  
A entidade organizadora da exposição deve formular em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, 

com a antecedência mínima de um mês antes da data prevista para a saída, o pedido de empréstimo dos 

documentos que deseja expor, indicando as datas previstas para a saída e entrega dos documentos, bem como a 

duração da exposição. 

 
2 Concessão de autorização  
a) Os documentos só podem sair do Arquivo Municipal mediante autorização do Presidente da Câmara 

Municipal ou do Vereador com competência delegada, após a informação do serviço do Arquivo. 

b) A referida autorização fixa a data de saída e de entrega dos documentos solicitados. 

 
3 Informação do Responsável do Arquivo Municipal  
O Presidente da Câmara Municipal ou o Vereador com competência delegada decide, com base na informação do 

Responsável do Arquivo, o qual, por sua vez, pode solicitar o parecer técnico do Arquivo Distrital de Leiria.  

Quando o empréstimo dos originais puder causar dano, a entidade organizadora da exposição, a expensas suas, 

pode promover a sua reprodução por meio técnico que não prejudique a conservação dos documentos 

pretendidos. 

 
4 Seguro 
Os documentos objecto de empréstimo devem estar protegidos por uma apólice de seguro durante o período de 

tempo que permanecerem fora do Arquivo Municipal. A Câmara Municipal fixa o valor de cada peça objecto de 

empréstimo, avaliação esta que é incluída no despacho de autorização.  

A entidade organizadora da exposição efectua o contrato de seguro pelo valor previamente estabelecido.  

A entidade organizadora da exposição só pode retirar as espécies a emprestar do Arquivo Municipal, mediante a 

entrega da apólice do seguro ou documento comprovativo de que a mesma foi emitida.  

 
5 Auto de entrega  
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Os documentos são levantados do Arquivo Municipal por pessoal devidamente credenciado, mediante a assinatura 

de um Auto de Entrega, no qual se indicará, se for caso disso, o estado de conservação dos documentos 

emprestados. 

 
6 Duração das exposições  
Não são emprestados documentos para exposições com duração superior a três meses, não contando para o 

efeito de montagem e o prazo de devolução.  

 
7 Embalagem e transporte  
a) Os encargos com a embalagem e transporte ficam a cargo do organizador da exposição.  

b) É aconselhável que tanto a embalagem como o transporte sejam realizados por uma empresa 

especializada. 

c) Quando não for possível realizar a embalagem nos termos da alínea anterior, deve a mesma ser 

efectuada com a colaboração do pessoal do Arquivo Municipal.  

d)  Quando o valor ou estado de conservação dos documentos o aconselhe poderão exigir-se 

embalagens especiais. 

 
8 Reprodução e segurança  
Todo o documento cujo empréstimo tinha sido autorizado deve ser reproduzido em microfilme ou fotografia pela 

Câmara Municipal, antes da sua entrega, ficando os encargos com a reprodução sempre a cargo da entidade 

organizadora da exposição. O negativo original fica sempre em poder da Câmara Municipal.  

 
9 Restauro  
Quando, por razões de conservação, for necessário realizar algum tipo de restauro nos documentos a emprestar, 

este faz-se a expensas da entidade organizadora da exposição.  

 
10 Autorização de empréstimo para fora do país  
A entidade organizadora da exposição deve encarregar-se dos trâmites de autorização de saída temporária, bem 

como dos trâmites alfandegários, sempre que exigidos.  

 
11 Medidas de conservação  
A entidade organizadora da exposição que deve garantir a segurança e a conservação dos documentos expostos 

mediante uma vigilância permanente, adequados sistemas de segurança (detecção e extinção de incêndios), 

controlo ambiental de humidade (humidade relativa entre 50% e 60%), temperatura (entre 16º e 20º C), luz 

(iluminação artificial indirecta próxima dos 50 lux), correcta instalação das peças em vitrinas fechadas, com 

possibilidade de renovação de ar, não utilizando na montagem das mesmas qualquer elemento perfurador, 

aderente, ou outro que possa danificá-las.   

 
12 Reprodução dos documentos  
É proibida a reprodução de documentos emprestados sem autorização da Câmara Municipal. 

 
13 Catálogo da exposição  
O catálogo da exposição deve identificar a entidade detentora dos documentos, devendo ser enviados à Câmara 

Municipal, pelo menos, dois exemplares do catálogo destinados ao Arquivo Municipal.  

 
14 Devolução  
Os documentos são devolvidos ao Arquivo Municipal, até ao termo do prazo fixado no despacho que autorizou o 

empréstimo.  

Ao receber os documentos e antes de assinar o respectivo auto de recepção, o Arquivo Municipal procede a uma 

revisão do estado de conservação dos mesmos a fim de detectar qualquer possível deterioração ou perda.  
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Quando se verificar alguma anomalia, dessa circunstância se fará menção no auto de devolução e dela se dará 

conhecimento ao Presidente da Câmara Municipal. 

 
15 Assinatura das condições de empréstimo  
O Arquivo Municipal exige à entidade organizadora da exposição a assinatura de um documento, no qual esta toma 

conhecimento das normas de empréstimo e se compromete a respeitá-las e a cumpri-las.  

Este documento, depois de assinado, deve estar na posse do Arquivo Municipal antes da entrega dos documentos. 

 

ANEXO VI 
Requisição de leitura 

 
 

 Funcionário Data 

Satisfez   

Arquivou   

 
ARQUIVO MUNICIPAL 

Requisição de leitura n.º_______________ 
 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

Morada:__________________________________________________________________________________ 

Localidade:______________________________________________ Código Postal: _____-_______________ 

Endereço electrónico _______________________________________________________________________ 

B.I. n.º:___________________________ Validade: ____/____/_______ Arquivo Id.______________________ 

NIF n.º___________________________ Telefone_________________ Telemóvel ______________________ 

Profissão:________________________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________________ 

E M  C AD A R E Q U I S I Ç Ã O  N Ã O  P O D E  S E R  F O R M U L AD O  M AI S  D E  U M  P E D I D O 

 

 

 

 

 

 
 
Descrição 
do pedido 

 

O funcionário:______________________________________ Data: ______/______/______ Cota:__________ 

Série:____________________________________________________________________________________ 

Fundo:___________________________________________________________________________________ 

 
ANEXO VII 

Requisição de documentação 
 

 
Funcionário Data

Satisfez   

Devolvido   

Recebeu   

Arquivou   

 
 
 
 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Requisição n.º_______________ 
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 Livros  Doc. Avulsos  Pastas  Cadernetas____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ Ano _______________ 
 

 P. Obras Partic._______ - Ano/______  P. Lot._______ - Ano/______  P. Inf. _______- Ano/______ 

Requerente (titular do processo)___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 P. Corresp.  P. Obras Municipais  P. Cadastro  Outros – Assunto:_________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ Ano ___________ 

 

Secção/Sector requisitante ________________________________ Destino_______________________ 

Leiria, ________ de _____________________ de 200___ 

 

O requisitante, O responsável pela(o) Secção/Sector, 
Ass.:_____________________________________  

Nome legível_______________________________  

Obs.:_______________________________________________________________          Quant. 

 
ANEXO VIII 

Normas para o manuseamento de documentos aquando da sua consulta 
 

Aquando da consulta dos documentos, os utilizadores deverão proceder de acordo com as seguintes normas: 

1. Não usar os documentos como apoio. 

2. Não usar os documentos como base para escrever. 

3. Não colocar qualquer objecto sobre um documento aberto. 

4. Não usar caneta durante a realização de consultas. 

5. Não dobrar os cantos das páginas ou as páginas dos documentos como forma de marcação. 

6. Não arremessar os documentos nem os colocar no chão. 

7. Não forçar a abertura de um documento, cortando fitas ou forçando fechos, não enrolar os fólios nem 

deixar os livros ao alto na mesa assentes sobre a base. 

8. Não usar dedos humedecidos nem borrachas de apagar para virar as páginas. 

9. Não acompanhar, com o dedo, a leitura dos documentos. 

10. Não espirrar ou tossir sobre um documento que se está a examinar de perto. 

11. Não tentar separar páginas que se encontrem coladas. 

12. Não retirar os documentos da sua ordem. 

13. Não conservar desnecessariamente os documentos em seu poder depois de terminar a consulta. 

14. Dar conhecimento aos responsáveis pelo serviço de consulta de qualquer anomalia detectada.» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria:  
3.2.1. Requerente: João Manuel Félix Vieira Pedro 
DLB N.º 0805/06 | | Presente o requerimento com a entrada n.º 1365, de 2006.01.13, de 

João Manuel Félix Vieira Pedro, residente na Rua António Maria da Silva, n.º 89, Picassinos, 

2430-072 Marinha Grande, em que requer ao município o pagamento de despesas no valor 

de €71,40 em virtude de, em 2006-01-01, pelas 19h20m, quando circulava na estrada de 

Picoto – Souto da Carpalhosa, em direcção a Monte Real, ter embatido com o seu 
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automóvel com a matrícula 38-85-LZ num buraco existente na via, em frente ao 

estabelecimento “Titus Bar”. 

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

Administrativa a informação n.º 19.CDIA/06, de 7 de Junho ⎯ sobre a qual recaiu o 

despacho “Concordo com a informação da Chefe da Divisão Administrativa. Agende-se para 

próxima reunião” do Senhor Director de Departamento, de 2006-06-12 ⎯ a qual conclui pela 

proposta de indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

I - A via onde ocorreu o embate faz parte da rede de estradas e caminhos municipais. 

II - O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, adequada e 

eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos municipais, procedendo 

à respectiva reparação, conservação e manutenção.  

III - Uma vez que os factos provados não permitem concluir que o buraco se ficou a dever a 

falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente e reparar a 

estrada ou em sinalizar existência do buraco, pois não foi possível estabelecer sequer com 

que antecipação temporal relativamente ao embate o mesmo surgiu, não se mostram 

cumpridos os requisitos da ilicitude e da culpa. 

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

sofridos no veículo automóvel do requerente não são uma consequência normal, típica e 

provável da existência do buraco. 

V - Considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles para 

inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 

indemnização. 

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

com a citada informação n.º 19.CDIA/06, e manifestar a sua intenção indeferir o pedido 

deduzido por João Manuel Félix Vieira Pedro, de ressarcimento dos danos causados no seu 

veículo, no valor de €71,40, em virtude de acidente de viação ocorrido no passado dia 1 de 

Janeiro, devido a embate num buraco existente na estrada de Picoto – Souto da 

Carpalhosa. 

Mais deliberou notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, 

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

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

 
3.2.2. Requerente: Phillip Oliveira 
DLB N.º 0806/06 | Presente o requerimento com a entrada n.º 6273, de 2006-03-09, de 

Phillip Oliveira, residente na Rua Dr. José Gonçalves, lote 19, 7.º D, 2410.121 Leiria, em 

que requer ao município o pagamento de indemnização no montante correspondente ao 

valor da reparação do veículo – orçamentada entre €440,13 e €482,49 –, em virtude de, em  
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2006-03-07, pelas 9h 30m, circulando na Estrada das Moitas Altas, em frente à 

“Chronopost” ter embatido com o seu veículo automóvel, com a matrícula OG-22-42, numa 

grelha de esgoto que se encontrava enfiada dentro da caixa de recepção de águas, 

inclinada e não sinalizada. 

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

Administrativa a informação n.º 20.CDIA/06, de 7 de Junho ⎯ sobre a qual recaiu o 

despacho “Concordo. Remeta-se à Câmara para decisão.” do Senhor Director de 

Departamento, de 2006-06-08 ⎯ a qual conclui pela proposta de indeferimento da 

pretensão do requerente, uma vez que, de acordo com a informação prestada pelos 

serviços municipais competentes, a caixa de recepção de águas pluviais ou de lavagens da 

empresa LEIRIOVO se encontrava então, como agora, em zona privada, fora da faixa de 

rodagem e posicionada a cerca de 2,5 metros do limite da mesma. Por esse motivo, não 

pode ser assacada qualquer responsabilidade ao Município de Leiria pela conservação e 

sinalização de uma infra-estrutura que não lhe pertence e que não tutela.  

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

com a citada informação n.º 20.CDIA/06, e manifestar a sua intenção indeferir o pedido 

deduzido por Phillip Oliveira de ressarcimento dos danos causados no seu veículo, 

orçamentados entre €440,13 e €482,49, em virtude de acidente de viação ocorrido no 

passado dia 7 de Março, devido a embate numa caixa de recepção de águas, cuja grelha se 

encontrava mal colocada e não sinalizada. 

Mais deliberou notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, 

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

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

 
3.2.3. Requerente: Anabela Maria Gil Cruz. Decisão final 
DLB N.º 0807/06 | Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 4 de Maio, a 

Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de Anabela Maria Gil 

Cruz, residente na Rua Nova da Seixeira, n.º 17, Gândara dos Olivais, 2415-461 Leiria, 

quanto ao pagamento de danos no valor de €180,00, no âmbito de um pedido de 

responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificada em 15 de Maio para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 

interessados, não veio a requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de 

dez dias úteis que lhe fora fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos 

para que a Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o 

indeferimento final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade indeferir o 

pedido deduzido por Anabela Maria Gil Cruz de indemnização por danos causados no seu 

veículo, em virtude de embate numa lomba localizada em frente ao Quartel de Infantaria, 

 
 
 
CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2006.06.16 
 
 



                                                                                                                                                                        806 (47) 
   

sito na Rua D. José Alves Correia da Silva, Cruz d’Areia, ocorrido no passado dia 10 de 

Janeiro. 

Mais deliberou notificar a requerente da presente decisão, nos termos do disposto 

nos artigos 66º, alínea a) e 68º do Código de Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.4. Requerente: Liliana Sofia Oliveira. Decisão final 
DLB N.º 0808/06 | Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 4 de Maio, a 

Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de Liliana Sofia 

Rodrigues de Oliveira, residente na Rua 25 de Abril, n.º 80A, Gândara dos Olivais, 2400 

Leiria, quanto ao pagamento de danos no valor de €270,22, no âmbito de um pedido de 

responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificada em 12 de Maio para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 

interessados, não veio a requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de 

dez dias úteis que lhe fora fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos 

para que a Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o 

indeferimento final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade indeferir o 

pedido deduzido por Liliana Sofia Rodrigues de Oliveira de indemnização por danos 

causados no seu veículo, com a matrícula 93-80-SV, em virtude de embate numa lomba 

localizada em frente ao Quartel de Infantaria, sito na Rua D. José Alves Correia da Silva, 

Cruz d’Areia, ocorrido no passado dia 7 de Janeiro. 

Mais deliberou notificar a requerente da presente decisão, nos termos do disposto 

nos artigos 66º, alínea a) e 68º do Código de Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.3. Pagamentos 

DLB N.º 0809/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 1 de Junho a 14 de Junho de 2006, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 3908, 3912, 3913, 3915 a 3918, 4226, 4227, 4260, 4266, 

4267, 4271, 4272, 4283, 4292, 4293, 4348, 4353, 4355, 4621, 4623, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 1548, 1562, 1620, 1705, 1721, 1757, 1777, 1783, 1792, 2111, 

2429, 2434, 2494, 2668, 2848, 2866, 3049, 3114, 3115, 3117 a 3119, 3148, 3149, 3227, 

3332, 3408, 3459, 3468, 3469, 3477, 3480, 3485, 3490, 3502 a 3505, 3507 a 3514, 3516, 

3517, 3519 a 3523, 3537, 3538, 3540, 3542, 3550, 3558, 3562, 3573, 3581, 3582, 3588, 

3596, 3597, 3599, 3604, 3608, 3611, 3626, 3637, 3638, 3640, 3641, 3658, 3683, 3690, 

3720, 3727, 3750, 3752, 3787, 3788, 3790, 3792, 3794, 3804, 3807, 3809, 3815 a 3818, 

3821, 3826, 3827, 3832, 3834, 3835, 3840, 3841, 3842, 3845, 3846, 3848, 3855 a 3858, 

3865 a 3871, 3874, 3875, 3903, 3919, 3936, 3937, 3941 a 3943, 3947, 3948, 3951, 3954, 

3957, 3959, 3961, 3966, 3973 a 3976, 3982 a 3984, 3992, 3994, 4014 a 4018, 4027 a 4031, 

4033, 4036 a 4038, 4041, 4042, 4044 a 4050, 4054, 4055, 4057, 4060, 4061, 4063 a 4066, 
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4068, 4070 a 4072, 4074, 4075, 4077 a 4083, 4085, 4086, 4089, 4095, 4096, 4098, 4099, 

4101, 4104 a 4107, 4109, 4110, 4112, 4114 a 4123, 4129, 4131, 4135, 4138 a 4140, 4142, 

4149 a 4151, 4153, 4162 a 4183, 4186, 4187, 4189, 4191 a 4198, 4200, 4201, 4203 a 4208, 

4210 a 4215, 4217 a 4220, 4222 a 4225, 4229, 4234, 4236 a 4244, 4246 a 4259, 4261 a 

4265, 4268, 4269, 4276 a 4282, 4285, 4286, 4288, 4289, 4294, 4295, 4297, 4303, 4315 a 

4321, 4332, 4341 a 4346, 4349 a 4352, 4354, 4360 a 4364, 4367, 4379, 4507, 4569, 4598 a 

4603, 4616, 4618, 4626 e às ordens de pagamento de tesouraria n.ºs: 314, 347 a 379, 383 a 

417, 420 a 426, 428 a 432 no valor total de €1.687.278,55. 

 

3.4. VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 0810/06 | Presente a VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 7.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 6.ª Alteração ao Plano de Actividades e 5.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 autorizar a VII 

Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2006, com 

inscrições/reforços no montante de €618.056,33 e diminuições/anulações no montante de 

€335.692,96 e a VII alteração ao Orçamento para o presente ano de 2006, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €597.982,02 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. 

 
3.5. Contrato de concessão do direito de utilização e ocupação da loja n.º 6 do 
Mercado Municipal da Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0811/06 | Presente o auto de arrematação referente à hasta pública realizada em 

11 de Maio de 2006, bem como a minuta do contrato referido em epígrafe, cujo teor aqui se 

transcreve: 

“CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UM 

ESPAÇO COMERCIAL, DESIGNADO POR LOJA N.º 6, INTEGRADO NO MERCADO 

MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO 

O Município de Leiria, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, freguesia e 

concelho de Leiria, aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro contraente e 

___________________________________________, (NIPC)______________________, 

com sede em_______________________________________ aqui representada por 

(nome)______________________(estado civil)_____________________, natural da 

freguesia de _______________________, concelho de ___________________________, 

residente em ___________________________________, portador do bilhete de identidade 

número __________________________, emitido em ________________, por__________ 
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e válido até _______________________, contribuinte fiscal n.º 

_______________________, como segunda contraente, é celebrado o presente contrato de 

concessão do direito de ocupação e de utilização de um espaço comercial, que se rege nos 

termos e pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
O primeiro contraente cede à segunda contraente o direito de ocupação permanente e 

utilização de um espaço comercial, designado por Loja n.º 6, integrado no Mercado 

Municipal da Praia do Pedrógão, sito na freguesia de Coimbrão, Concelho de Leiria, 

arrematado em hasta pública realizada em 11 de Maio de 2006, no Salão Nobre do edifício 

dos Paços do Concelho de Leiria. 

A localização do espaço comercial encontra-se devidamente assinalada em planta anexa ao 

presente contrato e dele faz parte integrante. 

Cláusula Segunda 
O espaço comercial objecto do direito de ocupação destina-se exclusivamente à venda de 

charcutaria, ficando expressamente vedado à segunda contraente qualquer alteração ao 

uso aqui fixado. 

Cláusula Terceira 
1 – O presente contrato é válido pelo prazo de dez anos, produzindo efeitos a partir da data 

da sua assinatura. 

2 – Decorrido o prazo previsto no número anterior, cessam automaticamente os efeitos do 

contrato, devendo o Município de Leiria, caso o pretenda, proceder à realização de nova 

hasta pública para adjudicação do espaço comercial em causa. 

Cláusula Quarta 
1 – Pela concessão do direito de ocupação e utilização do espaço comercial identificado na 

cláusula primeira, a segunda contraente paga o montante de € 3.055,25 (três mil e 

cinquenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos) ao Município de Leiria, importância já 

entregue pela mesma, no acto de arrematação do direito, ficando tal pagamento titulado 

através da Guia n.º 13227/06. 

Cláusula Quinta 
Durante a vigência do contrato a segunda contraente deve respeitar os fins e limites nele 

consignados, bem como cumprir as normas do Regulamento dos Mercados e Feiras, em 

vigor para o concelho de Leiria. 

Cláusula Sexta 
Constituem encargos da segunda contraente: 

- A manutenção em bom estado do equipamento e mobiliário, propriedade do 

Município, instalado naquele espaço comercial e que consta em relação anexa a 

este contrato e dele faz parte integrante. 

- A aquisição do restante equipamento necessário à correcta utilização do espaço 

bem como limpeza e manutenção do mesmo. 
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- A celebração dos contratos necessários ao normal funcionamento do 

estabelecimento que irá instalar no espaço adjudicado, nomeadamente o contrato 

de água e de electricidade. 

- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 

fixadas em legislação específica. 

- Proceder ao pagamento das taxas devidas. 

Cláusula Sétima 
O incumprimento das obrigações fixadas na cláusula anterior constitui fundamento para a 

denúncia do contrato por parte do Município de Leiria. 

Cláusula Oitava 
A concessão do direito de ocupação e utilização do espaço comercial referido na cláusula 

primeira não confere à segunda contraente o direito à realização de obras, as quais 

carecem sempre de prévia autorização do primeiro contraente, constituindo o desrespeito 

desta imposição fundamento para a denúncia do contrato por parte do Município de Leiria. 

Cláusula Nona 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, sempre com recurso às normas regulamentares e 

legais em vigor. 

Cláusula Décima 
O presente contrato 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 n.º1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo. 

A segunda contraente aceita, para todos os efeitos legais, o presente contrato nos termos 

exarados. 

O presente contrato foi redigido em dois exemplares, ambos com valor de originais, 

destinando-se um a cada contraente. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade: 

a) adjudicar, ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Regulamento dos Mercados e Feiras, 

em vigor para o concelho de Leiria, o direito de ocupação e utilização de um espaço 

comercial, designado por Loja n.º 6, integrado no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão, 

sito na freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, melhor identificado na planta anexa ao 

contrato, a Ribeiro & Filhos–Comércio de Carnes, Lda., pelo valor de €3.055,25 (três mil e 

cinquenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos); 

b) aprovar a minuta do contrato acima descrito; 

c) poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar o respectivo contrato. 

 

3.6. Pedido de cedência da posição contratual na aquisição do lote 7 da Zona 
Industrial da Cova das Faias (ZICOFA) 
DLB N.º 0812/06 | Retirado 
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3.7. Pedido de cedência da posição contratual na aquisição do lote 22 da Zona 
Industrial da Cova das Faias (ZICOFA) 
DLB N.º 0813/06 | Retirado 

 
3.8. Resumo de Tesouraria 
DLB N.º 0814/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 14 de Junho de 2006, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €2.897.077,34, sendo de Operações 

Orçamentais €2.313.614,86 e de Operações de Tesouraria €583.462,48. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

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

 
4.1. Proposta de Regulamento Municipal do Serviço de Distribuição de Água ao 
Concelho de Leiria e Proposta de Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem e 
Água Residuais do Concelho de Leiria 
DLB N.º 0815/06 | Presente o processo relativo ao Projecto de Regulamento Municipal do 

Serviço de Distribuição de Água ao concelho de Leiria e ao Projecto de Regulamento 

Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Leiria, publicados 

no Diário da República, II Série, n.º 91, Apêndice n.º 44, de 11 de Maio de 2006, pp. 64-93, 

do qual fazem parte os comprovativos da afixação e da publicação do edital n.º 37/2006 que 

publicitou aqueles Projectos ao abrigo do disposto no artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, acompanhado das minutas das respectivas Propostas de 

Regulamentos. 

A Câmara, depois de apreciar o processo administrativo acima referido e de verificar 

não terem sido apresentadas quaisquer sugestões quanto ao teor dos Projectos de 

Regulamentos publicitados, deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal, 

nos termos das disposições combinadas do artigo 64.º n.º 6 alínea a) e do artigo 53.º n.º 2 

alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a aprovação do Regulamento Municipal do Serviço de Distribuição de Água ao 

Concelho de Leiria e do Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas 

Residuais do Concelho de Leiria, de acordo com as minutas constantes do processo 

administrativo, as quais fazem parte integrante da presente deliberação, ficando a constar 

como anexo à acta n.º 14 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2. Desafectação do domínio público para o domínio privado do Município de Leiria 
de uma parcela de terreno sita no lugar de Marinheiros, da freguesia de Marrazes, do 
concelho de Leiria 
DLB N.º 0816/06 | Considerando que: 
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a) pretende consolidar, ao nível da construção de estacionamento e passeio, a faixa 

de rodagem direita, da Av. Sá Carneiro, direcção norte, para o que necessita de adquirir 

uma parcela de terreno com a área de aproximadamente 312 m2, propriedade de Maria da 

Conceição Carvalho de Sousa e marido, Armindo Ramos Anselmo. 

b) estes mostraram total disponibilidade para alienar tal parcela, uma vez que 

pretendem o arranjo definitivo do local; 

c) os mesmos pretendem, em troca, a área de 312 m2 a sul do seu prédio, 

pertencente ao domínio público do Município de Leiria; 

d) o arranjo urbanístico constante de planta anexa à presente deliberação satisfaz o 

interesse público municipal em causa; 

A Câmara analisou o assunto e deliberou por unanimidade nos termos e ao abrigo 

do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, manifestar 

a intenção de propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público para 

integrar o domínio privado do Município, da parcela de terreno identificada em planta e que 

faz parte integrante da presente deliberação, a confrontar do Norte com Maria da Conceição 

Carvalho de Sousa e marido, Armindo Ramos Anselmo, do Sul com espaço público, do 

Nascente e do Poente com arruamentos, sita no lugar de Marinheiros, da freguesia de 

Marrazes, do concelho de Leiria. 

Deliberou ainda, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 27.º do 

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

de 4 de Junho, e na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sujeitar a presente deliberação a 

apreciação pública pelo prazo de trinta dias úteis, contados da data da sua publicação. 

Deliberou por último, que à presente deliberação seja dada publicidade nos 

termos do disposto no artigo 91.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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.3. Constituição de direito de superfície a favor do Município de Leiria 
DLB N.º 0817/06 | Retirado 

 
Ponto cinco 

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

 
Voto de Pesar  
DLB N.º 0818/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário José André da Graça e Silva, 

Tractorista do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua mãe. 

 
 
 
CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2006.06.16 
 
 



                                                                                                                                                                        812 (53) 
   

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade apresentar um voto de 

profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
 Comissão Municipal  de Toponímia  

 
6.1. Toponímia: 
6.1.1. Freguesia da Barreira 
DLB N.º 0819/06 | Retirado 

 
6.1.2. Freguesia de Leiria 
DLB N.º 0820/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através de 

faxe enviado em 2006-05-16, conforme abaixo descriminado. 

TRAVESSA CIDADE DE RHEINE: com início na Rua Cidade de Rheine e com fim num 

impasse. 

Historial: Denominação atribuída porque tem o seu início na Rua Cidade de Rheine. 

BECO JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS: com início na Av. Nossa Senhora de Fátima e 

com fim num impasse. 

Historial: Denominação atribuída por assim ser conhecido o local desde longa data e os 

registos das construções existentes constarem com esta denominação. 

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 Leiria 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.3. Freguesia dos Milagres 
DLB N.º 0821/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do ofício 

49/06, com registo de entrada n.º 6283, de 2006.03.09, e n.º 14423, de 2006.06.06, 

respectivamente, conforme abaixo descriminado. 

Casal da Quinta 
RUA DAS BARROCAS DO FORNO: com início na Rua da Féteira e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída por assim ser conhecido desde longa data pela população 

e o referido local ser bastante irregular. 

Casal dos Maios 
CANTO DA RUA DA GRELEIRA – com início e fim na Rua da Greleira. 
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Historial: Denominação atribuída por assim ser conhecido o local desde longa data pela 

população e porque tem início na Rua com igual denominação.  

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 Milagres 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto sete 
D e p a r t a m e n t o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ó m i c o ,  E s p a ç o s  V e r d e s  

e  A m b i e n t e  

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
7.1.1. Emissão do mapa de horário de funcionamento (Ent.12236/06) 
DLB N.º 0822/06 | Presente o requerimento da agência de viagens Mundiclasse - Agência 

de Viagens e Turismo, Lda., a solicitar a emissão do mapa de horário de funcionamento 

para o estabelecimento de agência de viagens, sito na Rua Machado dos Santos, n.º 1, em 

Leiria, constando do processo a seguinte informação: 

“...Não sendo possível encontrar o cadastro da construção do anexo à Igreja do 

Espírito Santo, onde se encontra esta agência há mais de trinta anos, não existe para este 

estabelecimento licença de utilização, documento este necessário à instrução do processo, 

submete-se à consideração superior a possibilidade de, pela Câmara Municipal, ser 

dispensada a apresentação desta licença conforme o previsto no n. º 3 do artigo 8º do 

Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao 

Público e de Prestação de Serviços, que refere: ”... em casos devidamente fundamentados 

e justificados poderá a Câmara Municipal dispensar a apresentação da fotocópia 

autenticada de licença de utilização do espaço onde funciona o estabelecimento.” 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade dispensar a 

apresentação da fotocópia da licença de utilização, usando da competência que lhe é 

conferida pelo n. º 3 do artigo 8.º do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços e 

atendendo aos motivos invocados na informação supra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.1.2. Mercado de Levante de Leiria. Extinção do direito de ocupação de lugares de 
terrado (Int. 5675/06) 
DLB N.º 0823/06 | Presente uma informação de 2006-05-18, do Sr. Encarregado do 

Mercado, propondo a extinção do direito à ocupação dos lugares de terrado por ausência 

dos feirantes que abaixo se mencionam: 

- Lucinda Jesus Pedrosa, com o lugar n.º 231, mais de 12 faltas em Abril e Maio/06; 
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- Mário de Oliveira, com o lugar N.º 233, mais de 6 faltas seguidas após ter 

terminado o período de ausência por doença de 13 de Abril a 16 de Maio; 

- Fernanda Ribeiro, com o lugar n.º 201, com mais de 6 faltas seguidas em Janeiro, 

Fevereiro, Março, Abril e Maio; 

- António Alves Gonçalves, com o lugar n.º 159, com mais de 12 faltas seguidas em 

Março, Abril e Maio. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade notificar os titulares dos 

lugares, n.ºs 159, 201, 231 e 233, da intenção da extinção do direito à ocupação, no uso da 

competência que lhe é conferida pelo artigo 21.º, n.º 2 do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária, com efeitos a partir 

de 1 de Julho do corrente ano, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo (audiência dos interessados). 

 
7.1.3. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. 33086/05) 
DLB N.º 0824/06 | Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO TUNING BROTHERS com 

sede na Rua da Base Aérea, 145, 2.º D-B, freguesia de Monte Real, concelho de Leiria, a 

solicitar licença especial de ruído para a realização da 3.ª Concentração de Tuning de Leiria, 

no parque de estacionamento do estádio Municipal de Leiria, no dia 11 de Junho do 

corrente ano, das 08h 30m às 19h 00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente 

de 2006-05-29 a deferir o pedido. 

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

2006-05-29 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença especial 

de ruído para o efeito. 

 
7.1.4. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. 13964/06) 
DLB N.º 0825/06 | Presente o requerimento de Lena Engenharia e Construções, SA, na 

qualidade de empreiteiro, com sede em Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da 

Serra, a solicitar licença especial de ruído, para a execução de trabalhos da empreitada 

“A17 – Auto-Estrada Marinha Grande/Mira” a realizar em Monte Redondo e Monte Real, 

todos os dias, incluindo Sábados, Domingos e Feriados, entre as 00 horas e as 24 horas, 

nos meses de Junho e Julho do corrente ano, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente de 2006-06-09 a deferir o pedido.  

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

2006-06-09 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença especial 

de ruído para o efeito. 

 
7.1.5. Cemitério de Leiria. Permuta do jazigo n.º 93 (Ent. 10688/06) 
DLB N.º 0826/06 | Presente a carta de Elisabete Maria Neves Ferreira, na qualidade de uma 

das titulares do Alvará de concessão do direito ao uso privativo dum terreno com 6 m2, no  
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Cemitério Municipal de Leiria, referente ao jazigo n.º 93, solicitando a permuta deste espaço 

por outro com a mesma área, sito entre os jazigos n.ºs 90 e 108, do mesmo Cemitério. 

 Do processo consta a seguinte informação do Chefe dos Serviços do Cemitério: 

“Relativamente à permuta solicitada pela requerente, informo nada ter a opor à mesma. O 

jazigo n.º 93 tem a área de 6 m2 e é a que foi adquirida pelos requerentes. Logo, a permuta 

a efectuar-se, será pela mesma área, ou seja 6 m2. Caso os requerentes queiram mais área 

terão de adquiri-la e é possível cedê-la...” 

  Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a permuta do 

jazigo n.º 93 com 6 m2 pela mesma área, sita entre os jazigos n.ºs 90 e 108, no Cemitério 

Municipal de Leiria. 

 
7.1.6. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Emissão e revalidação de cartões de 
compradores (Ent. 10182/06) 
DLB N.º 0827/06 | Retirado 

 
7.1.7. Publicidade em zona de intervenção Polis (Ent. 11887/06) 
DLB N.º 0828/06 | Presente a carta da ACILIS – Associação Comercial e Industrial de 

Leiria, Batalha e Porto de Mós, de 2006/04/21, alertando para os graves incómodos 

sentidos pelos comerciantes afectados pelas obras de “Requalificação Ambiental do Rossio 

de Leiria, na Zona de Intervenção Polis, a decorrer na Zona do Largo 5 de Outubro, em 

especial, os desta Zona (largo 5 de Outubro), Largo do Papa VI e início da Av. Heróis de 

Angola.  

Sobre este assunto é, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dr.ª Neusa Magalhães, presente a seguinte proposta, acompanhada duma relação dos 

comerciantes afectados: 

“Considerando que a actividade comercial assume relevante interesse no nosso concelho e 

em particular na nossa cidade, constituindo um pólo de desenvolvimento e expansão 

económica; 

Considerando a actual recessão económica e as dificuldades manifestadas pelos 

comerciantes designadamente aqueles que desenvolvem a sua actividade na área objecto 

de intervenção do programa Polis, cujas obras estão a decorrer, com os consequentes 

incómodos que daí advêm; 

Considerando que, pelo n.º 1 do artigo 1.º e artigo 2.º do Regulamento Municipal de 

Publicidade, em vigor na área deste Município, todos os meios ou suportes de afixação ou 

inscrição de mensagens de publicidade, nos termos de Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, 

dependem de prévio licenciamento da Câmara Municipal de Leiria; 

Propõe-se que: 

1 – A próxima renovação anual do alvará de publicidade, cujos titulares constam da relação 

anexa, seja isenta do pagamento da respectiva taxa, embora a mesma tenha de ser 

requerida e averbada no original do alvará; 
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2  - Terminado esse prazo, as renovações seguintes pagarão a taxa que, nessa data, 

estiver em vigor.  

Analisado o assunto a Câmara concorda com a proposta apresentada e deliberou 
por unanimidade conceder isenção do pagamento da taxa de publicidade, na próxima 

renovação do alvará de licença e, nos termos do disposto da alínea a) do n.º 6 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, submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. 

Mais deliberou informar os interessados que a isenção do pagamento não 

dispensa a apresentação do pedido de renovação. 

 
7.2. Análise do seguinte processo relacionado com o Ambiente 
7.2.1. Agradecimento aos patrocinadores da Festa do Cão 
DLB N.º 0829/06 | À semelhança de anos anteriores, várias empresas colaboraram na 

Festa do Cão, com ofertas que foram distribuídas pelos participantes do evento, bem como 

pela Associação Zoófila “Fiéis Amigos de Leiria”, tal como consta na tabela seguinte. 

Propõe-se a possibilidade de apresentar um voto de agradecimento às entidades 

apoiantes, bem como às equipas cinotécnicas participantes. 

 

 
Empresa/Entidade Oferta 

One Friend Editora Lda Revistas 

Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Editorial Grupo V  

Avenida Infante D. Henrique 306 

1900 Lisboa 

400 Revistas Cães & Companhia  

Não foi referido o valor comercial das ofertas 

EFFEM Portugal Inc 

Quinta da Fonte 

Edifício D. João I 

P2 Ala B 

2774-01 Paço de Arcos. 

2 saias manifesto Pedigree; 2 saias Pedigree receita superior 2006; 25 

caixas de produto Pedigree seco vaca e legumes(amostras de 350gr); 21 

produto Pedigree Markies 500gr; 500 folhetos snack pedigree 2005; 24 

produto Pedigree snack L&T Meaty Bites 90 gr; 36 produto Pedigree 

snack Ranchy 46gr; 60 produto saqueta Pedrigree Scmackosa multi, 43 

gr/unidade; 56 produto Pedigree Dentarask 128gr; 1 produto Pedigree 

Biscrock 500gr – sem valor comercial 

Cães e Mascote 

Avenida de Berna 13 5º Dto 

Lisboa 

Revistas 

Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Dreamscape - Revista para Todos os 

Gatos  

Rua Crucifixo 86 5º Esquerdo 1100-184 

Lisboa  

500 revistas 

Não foi referido o valor comercial 

Hipermercados Continente 

Alto do Vieiro 

2403-002 Leiria 

196 sacos Pedigree de 300 gr cada. 

Não foi referido o valor comercial das ofertas 

Bayer Portugal S.A.  

Divisão Saúde Animal 

Rua Quinta do Pinheiro, 5 

2795 - 653 Carnaxide 

40 iman Natal para frigorifico 

40 íman multicolor para frigorifico 

Sem valor comercial 
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Zooliz 

Centro Comercial Liz Loja 14 

Rua Wenceslau de Morais 

2400 Leiria 

Oferta de amostras de ração para canídeos 

Sem valor comercial 

Royal Canin 

Rua Poeta Bocage n.º 2 2º  

1600-581 Lisboa 

Amostras de ração para cães 

Sem valor comercial 

Anivite  

Estrada Nacional 10 – km128 

Apartado 20 

2616-965 Alverca do Ribatejo 

50 Bibron menu 600gr 

6 trelas c/ corr. Cremo. 53/3 cm 

6 coleiras Prot Int 

5 pack 4 brinquedos sortidos 

11 latas Bibron 400 gr. 

10 halteres de borracha Bibron 

5 livros “O meu cão” 

Valor comercial da oferta €251,16 

Supermercados Ulmar 

Rua do Caestro 

Pousos 

2400 Leiria 

48 latas de ração para cães – 870 gramas cada 

Valor comercial da oferta €66,72 

Rações Veríssimo 

IC2 – Boa Vista 

2420-399 Leiria 

48 Kg de ração Veridog 

Valor comercial da oferta €39,76 

Toscânia 

Rua Camilo S. Barata 

Lote 5 n.º 7 lj2 

Cruz D´Areia 

2400 Leiria 

1 saco de ração de 20kg 

Valor comercial da oferta €29,92 

Nutro - Best Nutrition 

Rua Viriato, 27 – 3º D 

1050-234 Lisboa 

Amostras de ração para canídeos 

Sem valor comercial 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria 

Avenida 22 de Maio – Arrabalde da Ponte 

2400 Leiria 

Cedência do Estacionamento no dia 20 de Maio. 

Cooperativa Agrícola dos Concelhos de 

Leiria e Marinha Grande  

2400 Leiria 

Cedência do Estacionamento no dia 20 de Maio. 

Avenida 22 de Maio – Arrabalde da Ponte

Policia de Segurança Pública de Leiria Cedência de grades 

 

 

Entidade 

Equipa Cinotécnica da PSP 

Equipa Cinotécnica da GNR 

Equipa Cinotécnica do Comando de Tropas Aerotransportadas de Tancos 

Equipa Cinotécnica da Base Aérea de Monte Real 

 
Unidade Canina de Salvamento de Leiria 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo a importância da 

iniciativa deliberou por unanimidade concordar a proposta e apresentar um voto de 
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agradecimento a todas as empresas e outras entidades que colaboraram na Festa do Cão 

2006. 

 
Ponto oito 

 Divisão  da  Acção Educat iva  

 
8.1. Tempos Livres “Verão2006 – 1.º CEB” 
DLB N.º 0830/06 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que 

é do seguinte teor: 

“A Câmara Municipal de Leiria tem aprovado, em anos anteriores, um conjunto de 

mecanismos de apoio que permitem o enriquecimento dos programas e actividades 

complementares à acção educativa, nomeadamente nas férias de Verão. 

As actividades de Tempos Livres têm assumido, pois, um papel importante no 

desenvolvimento integral e saudável das crianças, bem como na prevenção de 

comportamentos desviantes. 

Contudo, se por um lado importa incentivar o desenvolvimento de programas nas 

várias comunidades educativas, por outro é necessário assegurar e ajustar os momentos de 

lazer e descanso ao convívio familiar. 

Assim, como mecanismo de apoio para os Projectos de Tempos Livres “Verão 

2006” a desenvolver pelos parceiros das comunidades educativas (agrupamentos de 

escolas, associações de pais e freguesias), propõe-se: 
CRITÉRIOS APOIO CML Observações 

REFEIÇÕES (extensão dos programas regulares existentes – 

durante a actividade lectiva) 

(deliberação n.º 1459/05, de 19 

de Setembro) 

programas com actividades durante todo o dia 

alunos carenciados* - €15,00/mês; 

 
 
N.º ALUNOS 
ENVOLVIDOS NO 
PROGRAMA 

programas com actividades durante parte do dia 

(manhã ou tarde) 

alunos carenciados - €5,00/mês; 

 

 

* De acordo com critérios 

Acção Social Escolar 

TRANSPORTE DE 
ALUNOS PARA AS 
ACTIVIDADES 

 (Até ao máximo de 1000 km -   

€0,30/Km €300,00/mês) 

NOTA: Prevendo-se 54 dias de férias escolares, os alunos serão apoiados no máximo de 30 dias (mês e 
meio). 

 
A candidatura, relativamente aos programas de Tempos Livres de Verão, 

desenvolve-se em duas fases: 

1.ª fase - até 30 de Junho - comunicação aos serviços municipais do projecto a 

desenvolver, actividades previstas, listagem de alunos beneficiários e custo efectivo da 

refeição. 

2.ª fase – comunicação às entidades parceiras do resultado da 

candidatura/aprovação do(s) programa(s). 
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No final do programa, as entidades apresentarão o relatório de 

actividades/questionário a fornecer pela Divisão de Acção Educativa Municipal e 

comprovativo de frequência dos alunos beneficiários (registo de assiduidade). 

A transferência de verbas só se efectivará após a apresentação do relatório de 

actividades a esta CML..” 

A Câmara, nos termos das alíneas d) do n.º 1 do artigo13.º e e) do n.º 3 do artigo 

19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 1, 

conjugada com as alíneas a) e b) 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/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade aprovar os critérios e valores constantes da proposta apresentada. 

Mais deliberou que a transferência de verba, decorrente da aplicação dos critérios, 

se efective após apresentação de documentos comprovativos de despesa e informação da 

Divisão de Acção Educativa Municipal aos Serviços Financeiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2. Coordenação concelhia do ensino recorrente e educação extra escolar. Apoio 
DLB N.º 0831/06 | Presente ofício da Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e 

Educação Extra-Escolar de Leiria, com o n.º de Entrada 13646, a solicitar apoio para Visita 

de Estudo a realizar no próximo dia 17 de Junho/2006. 

1 - Considerando que à Câmara Municipal compete participar no apoio à 

Educação Extra Escolar; 

2 - Considerando que a Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e 

Educação Extra Escolar está sediada em instalações do Município e desenvolve as suas 

actividades em articulação com os serviços de Educação e Acção Social; 

3 – Considerando que os destinatários da acção são os alunos de todos os 

cursos do 1.º CEB do Ensino Recorrente do Concelho de Leiria; 

4 – Considerando que não é possível a cedência do autocarro do Município; 

5 - Após contactos exploratórios com a empresa transportadora “Rodoviária do 

Tejo” (orçamento n.º 9938051) verifica-se que os custos importam em € 630,00, IVA 

incluído. 

Propõe-se que seja concedido o apoio solicitado pela Coordenação Concelhia 

do Ensino Recorrente. 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da alínea I) 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/2002, de 11 Janeiro, deliberou por unanimidade apoiar a visita e assumir os encargos 

conforme orçamento apresentado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.3.  Aldeia de Natal. Apoio aos agrupamentos de escolas 
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DLB N.º 0832/06 | Atendendo a que os transportes relativos às visitas dos Estabelecimentos 

de Ensino à "Aldeia de Natal" foram da responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas, e à 

semelhança do que aconteceu na 1.ª fase (deliberação n.º 284/06, de 2006.03.09), propõe-

se a transferência das seguintes verbas para os restantes 4 Agrupamentos: 
Agrupamento NIB Contribuinte Verba 

Agrup.de Escolas de Colmeias 003503940000049043139 600 078 086 € 1.325,00 

Agrup de Escolas D.Dinis 003503930002088673212 600 075 400 € 280,00 

Agrup. de Escolas de Maceira 003504180000019283082 600 077 462 € 1.550,00 

Agrup. de Esc. Dr. Correia Mateus 003503930006421043188 600 024 628 € 1.215,00 

  

A Câmara, depois de analisar a informação, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º, ambos da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou 
por unanimidade atribuir as verbas às entidades acima referidas, para fazer face às 

despesas com os transportes para a “Aldeia de Natal”. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.4. Dia Mundial da Criança. Projecto "Trocar por Miúdos". Patrocínios 
DLB N.º 0833/06 | Presente uma informação da Divisão de Acção Educativa Municipal, 

referente ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: 

“À semelhança dos anos anteriores, decorreu o projecto “Trocar por Miúdos”, o qual 

culminou no dia 1 de Junho, no âmbito do Dia Mundial da Criança, com um almoço-convívio 

no Anfiteatro do Carpalho – Marachão. 

Estabeleceram-se contactos com algumas empresas/instituições, no sentido das mesmas 

apoiarem a iniciativa acima mencionada. 

Desta forma é presente a listagem das empresas que colaboraram, através da oferta de 

géneros alimentícios, cujos valores são os que se apresentam no quadro seguinte: 
Entidade Morada Contribuinte Valor € 

Pastelaria Alexmel Estrada da Amieira, 20 – Chãs 

2400 – 924 Regueira de Pontes 

505 492 962 150,00 

Pastelaria Leiridoce Rua da Escola, n.º 100 

Casal da Quinta – Milagres – 2400 Leiria 

503 790 559  30,00 

Carlos Padeiro Praceta da Sismaria, 6 – R/C DTO 

2415 – 408 Leiria 

503 251 496 28,00 

Joaquim Henrique da Costa Rua Francisco Pereira da Silva, N.º 11 

2410 Leiria 

174 767 366 30,00 

Padaria Flor de Leiria Rua Principal, 395 – Riba d’ Aves 

2425 – 729 Ortigosa 

500 285 012 30,00 

Panike Rua da Granja, 181 

2410 – 689 Leiria 

501 967 290 108,89 

Triângulo Doce C.C. Maringá, loja 38 

2400 – 118 Leiria 

502 686 723 391,59 

Xodó – Pastelaria Rêgo d’ Água – Marrazes 

2400 – 481 Leiria 

502 686 723 102,00 
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Matilde Valente Oliveira 

Clemente 

Rua do Martingil – Marrazes 

2400 Leiria 

142 465 836 100,00 

Grelhados do Liz, Lda Ed. Meia Lua – 1.º andar – Urb. Nova Leiria  - 

Rotunda de Almuinha Grande,  2400 Leiria 

504 540 610 175,00 

Fritocaseira – Batata Frita Cavalinhos 

2405 – 011 Maceira 

504 541 342 129,50 

Continente – Leiria *    (Recibo 

já emitido) 

Alto do Vieiro 502 011 475 100,00 

2403-002 Leiria 

 
A Câmara analisou o assunto e deliberou por unanimidade aceitar os apoios concedidos 

pelas diversas entidades, no âmbito do Projecto “Trocar por Miúdos” e, ao abrigo do 

disposto no n.º 3 do artigo 68.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, ratificar o despacho da Senhora 

Presidente, datado de 30 de Maio de 2006, relativo à aceitação do apoio dado pelo 

Continente Hipermercados, no valor de €100,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.5. Plano de transportes escolares para o ano lectivo 2006/2007. Circuitos regulares e 
circuitos especiais 
DLB N.º 0834/06 | Considerando o disposto na alínea b) do ponto 1.1 A do despacho da 

Senhora Presidente da Câmara, de 4 de Novembro de 2005 (subdelegação de 

competências no Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço para organizar e 

gerir os transportes escolares), é presente o Plano de Transportes Escolares para o ano 

lectivo 2006/2007, cujo quadro síntese se apresenta, bem como os procedimentos relativos 

aos Circuitos Especiais: 

 

I – QUADRO SÍNTESE / PREVISÃO 

 
TRANSPORTES ESCOLARES 2006/2007 

CIRCUITOS REGULARES  CIRCUITOS ESPECIAIS 

ESCOLA N.º ALUNOS  RESIDÊNCIA OBS N.º ALUNOS 

EB.2+3 Marrazes 71     

  Codiceira  2

EB 2+3 José Saraiva 454  Cortes   1

Colégio Dr.Luis P. da Costa 352  Bajouca   1

ES. Afonso Lopes Vieira 231  Vidigal-Pousos   1

   Casal Novo- Amor   1

   Moinhos- Carvide  1

EB. 2+3 D. Dinis 61  Alqueidão-Boa Vista   1

   Pernelhas   1

EB. 2+3 Maceira 486  Maceirinha   1

EBI Santa Catarina da Serra 216    

EB1 Bajouca  Marinha do Engenho  1

   Monte Real   1
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   Monte Redondo   1

EB. 2+3 R. Santa Isabel 490  Coimbrão  2

   Graveto  1

   Riba D'Aves   1

EB+S Guia 37    17

EB. 2+3 Correia Mateus 137  

Centro Estudos Fátima 99   

C. S. Miguel 102    

Inetese 21  

Esc Profissional Ourém 53    

E.F. Rural 6    

C. João de Barros 138    

C Dinis de Melo 452  Carvide   1

EB 2 Padre Franklim  Carvide   1

Esc.Calazans Duarte 13    

Esc.Sec. Domingos Sequeira 489    

Esc.Sec. Rodrigues Lobo 303    

Esc.Prof Leiria 99    

Esc. EB Correia Alexandre 295    

Esc. EB Colmeias 379    

C. Albergaria Doze 10    

C. Milagres 279    

TOTAIS 5273 19      

 
II - PROCEDIMENTOS 
Considerando: 

1- a experiência bastante positiva dos anos anteriores, relativamente aos 

procedimentos com os “Circuitos Especiais”; 

2- o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2006/2007 que contempla 

os dados de previsão fornecidos pelos estabelecimentos de ensino, de acordo com a 

legislação em vigor e deliberações desta CML; 

3- os contributos das medidas tomadas pelo Município na estabilização da rede 

escolar; 

4- a importância de se dar continuidade ao trabalho desenvolvido no município 

(enquadrado pela legislação em vigor, pelo entendimento da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e pelas deliberações desta CML de 24 de Abril e 2 de Agosto de 

2001, exigindo-se que «os alunos respeitem as regras normais relativas ao processo de 

matrícula e seu encaminhamento, não sendo abrangidos pelos transportes escolares os 

alunos que se matriculem contrariando essas mesmas normas»; 

5- a necessidade de desencadear mecanismos relativamente aos circuitos 

especiais; 
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6- que tradicionalmente, após o período de matrículas surge a necessidade de 

novos circuitos; 

Apresentam-se, à semelhança dos anos anteriores, alguns procedimentos no 

sentido de agilizar o processo, optimizar recursos e diminuir os tempos de espera, 

contribuindo decisivamente para a melhoria dos circuitos e transporte dos alunos: 

I. os estabelecimentos de ensino, após confirmação dos alunos admitidos, 

comunicarão à CML os alunos com necessidade de transporte em “circuito especial” que 

ainda não constam dos mapas; 

II. o processo dos circuitos especiais (concurso público) será presente a 

reunião de câmara; 

III. no processo de constituição de turmas/elaboração de horários, os 

estabelecimentos de ensino deverão assegurar coincidência de horários, relativamente a 

estes alunos; 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com a 

proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Ponto nove 

 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  

 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
9.1.1. Proposta de adesão do MIMO - Museu da Imagem em Movimento como membro 
do ICOM – Conselho Internacional dos Museus  
DLB N.º 0835/06 | Presente uma informação da Divisão de Museus e Património que a 

seguir se transcreve, solicitando a integração no ICOM - Conselho Internacional de Museus, 

uma organização internacional de museus e de profissionais de museus (não 

governamental) para a conservação, preservação e difusão do património mundial.  

“Proposta de adesão do m|i|mo como membro Institucional do ICOM, Conselho 

Internacional dos Museus. 

1. Conselho Internacional dos Museus 

O ICOM é uma organização internacional de museus e de profissionais de museus 

vocacionada para a conservação, preservação e difusão do património mundial - cultural e 

natural, presente e futuro, material e imaterial. Criado em 1946, é uma organização não-

governamental que mantém relações formais com a UNESCO, executando parte de seu 

programa para museus, tendo estatuto consultivo no Conselho Económico e Social da 

ONU.   

É uma organização sem fins lucrativos, financiada predominantemente pela contribuição de 

seus membros, por actividades que desenvolve e pelo patrocínio de organizações públicas 

e privadas. A sua sede situa-se em Paris (França) e a sua direcção é composta por um 

Presidente, um Vice-presidente e um Conselho Executivo, integrado por membros eleitos 
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nas assembleias que se realizam nos congressos gerais. O Conselho Consultivo é 

integrado por representantes dos comités nacionais, dos comités internacionais e das 

organizações regionais.  

As suas actividades e programas são coordenados pela Secretaria Executiva, localizada em 

Paris, junto ao Centro de Informações da UNESCO-ICOM.  

Conta, actualmente, com 20 000 membros, em 140 países, que participam em actividades 

nacionais, regionais e internacionais promovidas pela organização de: oficinas, publicações, 

programas de formação, intercâmbio, e de promoção de museus através do Dia 

Internacional de Museus – comemorado anualmente a 18 de Maio.  

Os membros filiados participam em actividades de 116 comités nacionais e 29 comités 

internacionais. Alguns comités nacionais estão integrados em organizações regionais para 

fortalecer sua acção. Participam no ICOM 15 associações internacionais.  

O Programa Trienal de Actividades aprovado pela Assembleia-Geral é implementado pelo 

Secretariado assim como pelos comités nacionais e internacionais que contribuem para a 

realização de seus programas. As actividades do ICOM correspondem às necessidades e 

desafios dos museus e são orientadas em torno dos seguintes temas:  

• Cooperação e intercâmbio profissional;  

• Difusão de conhecimentos e aumento da participação do público em museus; 

• Formação de pessoal; 

• Prática e promoção de ética profissional; 

• Actualização de padrões profissionais; 

• Preservação do património mundial e combate ao tráfico de bens culturais; 

As vantagens de pertencer ao ICOM 
As vantagens de integrar o ICOM para membros institucionais incluem, nomeadamente, o 

recebimento de três cartões que permitem:  

 • A participação nas actividades e programas organizados pelos comités nacionais;  

 • A participação nos encontros anuais dos comités internacionais e no congresso do ICOM 

que ocorre a cada três anos;  

 • A assinatura gratuita do boletim quadrimestral ICOM News;  

 • A redução de preço em publicações especializadas;  

 • A entrada gratuita ou a preços reduzidos na maioria dos museus em todo o mundo;  

 • A filiação como membro votante num dos comités internacionais e o intercâmbio com 

membros de outros comités.  

É ainda muito importante para o m|i|mo pertencer ao ICOM, uma vez que: 

- permite ter apoio do Comité Internacional para o Audiovisual, assim como estabelecer 

intercâmbios com  membros de outros comités; 

- permite receber uma série de publicações internacionais sobre estudos actualizados de 

questões relacionadas com museus; 

- permite  a valorização do fundo documental do Centro de Documentação; 
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- permite uma constante actualização na formação do pessoal afecto ao m|i|mo, quer 

através da participação nos comités nacionais e internacionais, quer através das 

experiências de intercâmbio com outros membros associados; 

- permite pertencer a uma associação com mais de 20 000 membros de alto prestígio;  

- permite dar um forte contributo para a divulgação do m|i|mo a nível nacional e 

internacional; 

- permite que outros equipamentos culturais pertencentes ao Município de Leiria também 

beneficiem das vantagens do cartão do ICOM.  

Atendendo aos factos expostos e à ligação à UNESCO, considera-se importante a 

integração do m|i|mo como membro institucional. Assim sendo, propõe-se a adesão do 

Município de Leiria, através do m|i|mo, como membro institucional, ao Conselho 

Internacional dos Museus. 

Analisado o assunto, a Câmara, no uso da competência conferida pela alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, considerando o reconhecido 

interesse público local, dada a possibilidade de criação de condições para a elevação do 

desenvolvimento cultural do concelho e uma maior projecção internacional do Município, 
deliberou por unanimidade concordar com a adesão do M|i|mo – Museu da Imagem em 

Movimento ao ICOM – Conselho Internacional dos Museus e apresentar o assunto à 

Assembleia Municipal para autorização, conforme o disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 

53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. Projecto "Leiria Alerta" 
DLB N.º 0836/06 | Solicitou o Gabinete Técnico Florestal a disponibilidade de acesso da 

chave da Torre de Menagem do Castelo, à semelhança do que sucedeu no passado ano 

para a continuação do projecto "Leiria Alerta" destinado à detecção precoce de incêndios 

florestais. O projecto começará dia 1 de Julho e prolongar-se-á até dia 31 de Agosto, e os 

escuteiros utilizarão a Torre de Menagem como posto de comando operacional e receptor 

de mensagens banda alta. O horário será todos os dias das 09 horas às 21 horas. 

Quanto ao assunto em causa, a Divisão de Museus e Património informa que, 

apesar de se tratar de uma actividade de grande importância para a Protecção Civil do 

Concelho, é necessário salvaguardar alguns procedimento necessários para o bom 

funcionamento do Castelo e das estruturas que lhe estão anexas. 

Assim, ficará a cargo do Gabinete Técnico Florestal: 

a) a identificação dos elementos da equipa de vigilância através de uma credencial que o 

segurança do Castelo possa rapidamente identificar; 

b) a indicação da lista de voluntários (nome completo, número de Bilhete de Identidade e 

idade) através de uma lista entregue previamente e actualizada, quando necessário, na 

portaria do Castelo; 

c) assegurar todo o apoio logístico necessário à instalação da equipa, em coordenação 

com a Divisão de Museus e Património; 
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d) o acompanhamento do projecto e a notificação da Divisão de Museus e Património 

acerca de qualquer ocorrência ou proposta de alteração ao que está definido; 

e) a notificação da equipa de voluntários em exercício acerca dos procedimentos. 

A chave do Castelo cedida para este efeito será a que se encontra na Esquadra da 

Polícia de Segurança Pública de Leiria. Será levantada pelo chefe de equipa desde as 09 

horas e entregue até às 21 horas, havendo um registo diário escrito de quem efectua o 

levantamento e entrega da mesma, não podendo, em caso algum, transitar para fora do 

Castelo. 

A chave do Castelo não pode, em caso algum, transitar para fora do Castelo, 

excepto o tempo necessário para a deslocação da PSP de Leiria até ao Castelo e vice-

versa. 

A chave da Torre de Menagem será levantada a partir das 9 horas junto do 

segurança em serviço no Castelo, às 12 horas é entregue ao funcionário do Museu da Torre 

de Menagem. A partir das 17h 30m é novamente entregue à equipa de vigilância que a 

deixará em local a combinar com o segurança.  

A equipa de voluntários em exercício ficará instalada em dois locais, à semelhança 

do Verão de 2005: 

- no último piso do Museu, por trás dos móveis dos capacetes, onde ficará o 

equipamento electrónico; 

- na varanda da Torre de Menagem, sem perturbar o normal atravessamento dos 

visitantes do Castelo. 

Recomenda-se ainda que os participantes do projecto respeitem o espaço, na 

qualidade de Monumento Nacional, assim como os visitantes que diariamente o visitam. Os 

procedimentos de vigilância não devem comprometer, não sendo necessário, a normal 

circulação de visitantes nos locais abertos ao público. 

A Câmara, considerando que se trata de uma iniciativa de interesse para o 

concelho, deliberou por unanimidade e de acordo com a competência que lhe confere o 

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

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apoiar a mesma facultando o acesso 

às instalações do Castelo, nas condições referidas na informação prestada pela Divisão de 

Museus e Património. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.3. Apoio à I Exposição de Foto Jornalismo a decorrer de 1 a 16 de Julho no IPJ 
DLB N.º 0837/06 | A Câmara Municipal de Leiria/Mimo, Museu de Imagem em Movimento, o 

Instituto da Juventude e o Diário de Leiria, propõem-se organizar o I Encontro de 

Fotojornalismo em Portugal.  

Este primeiro ano é subordinado ao tema As Agências Internacionais e conta com 

uma exposição de 80 fotografias com fotógrafos de quatro agências:  Reuters, Lusa,  

France Press (AFP) e Associated Press (AP), na Galeria do Instituto da Juventude de 1 a 16 

de Julho de 2006. Em paralelo será realizada uma conferência/debate sobre a "Evolução do 
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Fotojornalismo em Portugal e no Mundo" com fotojornalistas de renome, a realizar no dia 12 

de Julho, no auditório do IPJ e também com um Workshop de Fotojornalismo com o 

Fotojornalista José Manuel Ribeiro da Agência Reuters nos dias 15 e 16 de Julho. 

Os custos previstos com a iniciativa rondam os €4.000,00. 

Dado o interesse cultural municipal da iniciativa e o facto de ser o primeiro encontro do 

género em Portugal, propõe-se que se apoie a mesma com impressão de fotografias (+/- 

€400,00), passpartout (+/- €400,00) e despesas de alimentação e alojamento  (até ao valor 

de €700,00), usando para o efeito a rubrica orçamental 12/070109/0104 /2006/I 151 e 

12/020220 /0299/2006/A 206. 

Analisado o assunto e concordando com a informação prestada pela Divisão da 

Cultura e Gestão de Espaços Culturais, a Câmara, tendo em atenção que se trata de uma 

iniciativa de interesse municipal, dando a conhecer o que de melhor fazem as principais 

agências internacionais em termos de fotojornalismo, deliberou por unanimidade apoiar o 

evento I Encontro de Fotojornalismo em Portugal, suportando as despesas previstas com a 

impressão de fotografias e com alimentação e alojamento, conforme é enunciado na 

referida informação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.4. III Feira do Disco e do Vinil 
DLB N.º 0838/06 | Presente a informação da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais que é do seguinte teor: 

“Este certame, que percorre as mais importantes cidades do país, realizou-se, pela 

primeira vez em 2004, apresentando cerca de dez expositores com quarenta mil CD’s e 

cinco mil discos em vinil. 

 O sucesso alcançado, verificável através da grande afluência de público, justifica a 

realização da III Edição que se prevê para os dias 23, 24 e 25 de Junho do corrente ano, na 

Zona Desportiva de Leiria. 

Os custos envolvidos com o projecto são os referentes ao aluguer de uma tenda, 

execução e realização de pacote gráfico de divulgação e vigilância do recinto e estão 

previstos no Plano de Actividades para 2006, na rubrica 12/0602039902, 2006A214. 

A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais sobre a III Edição da Feira do Disco e do Vinil, a realizar na Zona 

Desportiva de Leiria, nos dias 23, 24 e 25 de Junho e, considerando que esta actividade se 

reveste de interesse cultural municipal, deliberou por unanimidade apoiar a referida 

actividade suportando os custos previstos na informação, referentes ao aluguer da tenda, à 

realização de pacote gráfico de divulgação e vigilância do recinto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.5. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco - Maio 
2006 
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DLB N.º 0839/06 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Maio de 2006, que totalizem o valor de €1.630,00. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.630,00, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o 

mês de Maio de 2006, que totalizam o valor de €1.630,00. 

 
9.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
9.2.1. XII Torneio Andebol de Praia. Apoio à Associação de Solidariedade Académico 
de Leiria 
DLB N.º 0840/06 | É presente o ofício ENT. n.º 12592/06 de 17/05/2006, da Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria, solicitando a colaboração do Município de Leiria para a 

realização do evento em epígrafe, a ter lugar de 29 de Junho a 2 de Julho de 2006, na Praia 

do Pedrógão. 

Considerando que este evento faz parte da programação habitual do Programa “Férias 100 

Limites”; 

Considerando o sucesso que o Programa “Férias 100 Limites” teve em anos anteriores na 

animação e dinamização do Pedrógão e da sua Praia; 

Considerando a necessidade em continuar a dinamizar, social e economicamente, o 

Pedrógão, conferindo-lhe vida e irreverência; 

Considerando a relevância em promover actividades de índole desportiva, extensiva a todas 

as camadas etárias e sociais, dando, assim, sequência ao verificado nos últimos anos e 

motivando a comunidade em geral a frequentar o Parque de Campismo e a Praia do 

Pedrógão; 

Para fazer face a despesas com o “XII Torneio de Andebol de Praia” e à semelhança dos 

anos anteriores, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios: 

- apoio financeiro no valor de €3.500,00 (três mil  e quinhentos euros) para fazer face a 

despesas com a promoção do torneio e alimentação dos participantes; 

- apoio logístico para a montagem de três campos de Andebol de Praia (iluminação, 

bancadas e 3 pares de balizas), 6 postes para bandeiras e 16 postes de apoio às divisórias 

dos campos e estrados; 

- 6 taças; 

- 800 t-shirts com o brasão do Município de Leiria. 

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 à Associação de Solidariedade Académico de Leiria um apoio  
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financeiro no valor total de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros), 6 taças, 800 t-shirts, 

bem como o restante apoio logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2.2. Apoio para a utilização do Auditório do Estádio Municipal de Leiria Dr. 
Magalhães Pessoa - Myos - Associação Nacional Contra a Fibromialgia e a Síndrome 
de Fadiga Crónica (Delegação Regional de Coimbra. Núcleo de Leiria). Ratificação de 
Despacho 
DLB N.º 0841/06 | Presente a telecópia Entfe. n.º 3125, de 29/05/06, da Myos - Associação 

Nacional Contra a Fibromialgia e a Síndrome de Fadiga Crónica (Delegação Regional de 

Coimbra – Núcleo de Leiria), no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria a cedência 

gratuita do Auditório do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, para a 

realização da “Acção de Sensibilização Teórico-Prática sobre o Exercício Físico e Educação 

Funcional Respiratória”, no dia 3 de Junho de 2006, propõe a Sr.ª Vereadora do Desporto 

Eng.ª Isabel Gonçalves, através da Informação Interna n.º 6469/06 de 08/06/06, a 

possibilidade de utilização gratuita do referido Auditório, para a realização da acção em 

epígrafe. 

Considerando que a acção em epígrafe teve como objectivo sensibilizar a população em 

geral, associados, profissionais de saúde e de educação/reabilitação física, para a 

importância do exercício físico na recuperação de doentes portadores de Fibromialgia. 

Foi proferido despacho pela Sr.ª Presidente da Câmara em 12 de Junho de 2006, relativo à 

autorização de utilização gratuita do Auditório do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, 

no dia 3 de Junho de 2006 e o respectivo pagamento da prestação de serviços inerente à 

realização da Acção, no valor de €341, 46 (trezentos e quarenta e um euros e quarenta e 

seis cêntimos), com IVA à taxa em vigor, à Leirisport, E.M. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho proferido pela Senhora Presidente em 12 de Junho de 2006, com vista à 

utilização gratuita pela Myos - Associação Nacional Contra a Fibromialgia e a Síndrome de 

Fadiga Crónica, do Auditório do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, no dia 3 de Junho 

de 2006 e o respectivo pagamento da prestação de serviços inerente à realização da Acção, 

no valor de €341,46 (trezentos e quarenta e um euros e quarenta e seis cêntimos), com IVA 

à taxa em vigor, à Leirisport, E.M. 

 

9.2.3. Apoio para a utilização do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa - 
União Desportiva de Leiria. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0842/06 | Presente o ofício ENT n.º 13953, de 31/05/06, da União Desportiva de 

Leiria, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria a cedência gratuita do Campo de 

Futebol e Balneários do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, para o 1.º 

Torneio de Escolas “UDL/Legea CUP”, no dia 27 de Maio de 2006, propõe a Senhora 

Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, através da Informação Interna n.º 6471/06 

de 08/06/06, a possibilidade de utilização gratuita da instalação desportiva em epígrafe, 
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para a realização do referido Torneio, no valor de €1.500, 00, acrescido de IVA à taxa em 

vigor, a pagar à Leirisport, EM pela prestação de serviços inerente à solicitação do Clube. 

Considerando que: 

a) A União Desportiva de Leiria desenvolve a prática do Futebol ao nível da 

formação dos jovens do concelho; 

b) O Torneio teve como finalidade proporcionar aos cerca de 500 atletas, com 

idades entre os 6 e os 12 anos, jogarem no Estádio Municipal de Leiria; 

c) Participaram nesta iniciativa 20 equipas do Concelho e Distrito de Leiria, bem 

como uma equipa da Académica de Coimbra. 

d) Foi proferido despacho pela Sr.ª Presidente da Câmara em 12 de Junho de 2006, 

relativo à autorização de utilização gratuita do Campo de Futebol e Balneários do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, no dia 27 de Maio de 2006 e o respectivo 

pagamento da prestação de serviços inerente à realização do Torneio, no valor de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa em vigor, à Leirisport, E.M. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho proferido pela Senhora Presidente em 12 de Junho de 2006, com vista à 

utilização gratuita pela União Desportiva de Leiria, do Campo de Futebol e Balneários do 

Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, no dia 27 de Maio de 2006 e o 

respectivo pagamento da prestação de serviços inerente à realização do Torneio no valor de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa em vigor, à Leirisport, EM. 

 
9.2.4. “Nocturna 2006” - Apoio ao Clube de Orientação do Centro 
DLB N.º 0843/06 | Presente o ofício Ent. n.º 24998/05 de 15/09/2005, do Clube de 

Orientação do Centro, solicitando a colaboração da Câmara Municipal de Leiria para a 

realização de uma prova de orientação pedestre “Nocturna 2006”, a ter lugar na Praia do 

Pedrógão, no dia 8 de Julho de 2006. 

Considerando que este evento faz parte da programação do Programa “Férias 100 Limites”; 

Considerando o sucesso que o Programa “Férias 100 Limites” teve em anos anteriores na 

animação e dinamização do Pedrógão e da sua Praia; 

Considerando a necessidade em continuar a dinamizar, social e economicamente, o 

Pedrógão, conferindo-lhe vida e irreverência; 

Considerando a relevância em promover actividades de índole desportiva, extensiva a todas 

as camadas etárias e sociais, dando, assim, sequência ao verificado nos últimos anos e 

motivando a comunidade em geral a frequentar o Parque de Campismo e a Praia do 

Pedrógão; 

Para fazer face a despesas com a “Nocturna 2006”, propõe-se a atribuição dos seguintes 

apoios: 

- apoio financeiro no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), para fazer face a 

despesas com a actualização e preparação do mapa da competição e alimentação dos 

participantes; 
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- 9 taças; 

- assegurar os banhos gratuitos para os cerca de 300 participantes, no Parque de 

Campismo do Pedrógão, entre as 22 horas e a 1hora, assumindo os custos com o 

pagamento à Leirisport, EM; 

- transporte e colocação de 15 grades metálicas/plástico; 

- disponibilização de corrente eléctrica para o secretariado da prova. 

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 Clube de Orientação do Centro o referido subsídio no valor 

total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), bem como o restante apoio logístico 

supracitado. 

 
9.2.5. Isenção da taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da 
Caranguejeira. C.N.E - Agrupamento 1041 
DLB N.º 0844/06 | Presente a telecópia ENT n.º 14440/06 de 06/06/06, do Agrupamento do 

CNE - 1041, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria, a cedência gratuita do Pavilhão 

Desportivo Municipal da Caranguejeira para a realização de um Torneio de Futsal entre 

equipas dos 12 Agrupamentos do concelho de Leiria, nos dias 24 de Junho de 2006 das 16 

horas às 24 horas e 25 de Junho de 2006 das 09 horas às 13 horas.  

Considerando que a Divisão do Desporto e Juventude já articulou com o requerente a 

cedência do espaço de acordo com o solicitado, e tendo em conta a importância do 

enquadramento social e desportivo desta iniciativa, propõe-se a isenção da taxa de 

utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Caranguejeira, durante o período horário 

supracitado e a atribuição da respectiva indemnização compensatória à Leirisport EM. 

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

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

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

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por 
unanimidade apoiar o Agrupamento do CNE - 1041, com a isenção da taxa de utilização do 

Pavilhão Desportivo Municipal da Caranguejeira, no dia 24 de Junho de 2006 das 16 horas 

às 24 horas e no dia 25 de Junho de 2006 das 09 horas às 13 horas, bem como atribuir a 

respectiva indemnização compensatória à Leirisport, EM, relativa a esta isenção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2.6. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva 2006/2007 
DLB N.º 0845/06 | Decorrerá de 1 a 31 de Julho de 2006 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Época Desportiva 

2006/2007, para a atribuição de subsídios aos Clubes e Colectividades do Concelho de 

Leiria para a época desportiva de 2006/2007. 
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Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

a) ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto para a época desportiva de 

2006/2007; 

b) relatório de actividades de 2005/2006; 
c) plano de actividades para 2006/2007; 
d) questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade concordar com a 

abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais para a época 

desportiva 2006/2007, bem como afixar edital nos lugares públicos do costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2.7. Protocolo com a Associação Distrital de Atletismo de Leiria 
DLB N.º 0846/06 | Pela Divisão do Desporto e Juventude é presente a minuta de protocolo 

em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 

a) Que o Atletismo é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de 

Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

b) Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 

desenvolvimento da modalidade; 

c) Que formação dos jovens do Ensino Básico e seus professores contribui para a 

promoção da modalidade; 

d) Que a divulgação da modalidade e do Concelho se faz, também, através da 

qualidade dos eventos que promove. 

Impõe-se: 
Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 

facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural formação básica em desporto, como 

factor integrante e indispensável a uma educação global. 

Porque: 
a) A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidade de utilidade pública, com 

largo prestígio e tradição no Atletismo português, é a representante de todos os clubes ou 

colectividades que no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente 

competições oficiais de atletismo; 

b) A Associação Distrital de Atletismo de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante e de elevado mérito no fomento e no desenvolvimento da modalidade, 

especialmente nas camadas jovens; 

c) A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 
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aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e actividades e 

rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 
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 Leira, 

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 Leira, como primeira outorgante; 

e 

a Associação Distrital de Atletismo de Leiria, com sede no Estádio Municipal de Leiria Dr. 

Magalhães Pessoa, 2401-976, Leiria, N.I.P.C. 501 877 681, adiante abreviadamente 

designada por ADAL, representada pelo Presidente da Direcção, Aníbal da Silva Carvalho, 

como segunda outorgante; 

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

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger 

pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

O presente protocolo tem por objectivos: 

a) proporcionar o desenvolvimento do Atletismo no concelho de Leiria; 

b) promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

c) proporcionar formação aos Agentes Desportivos do concelho – técnicos, monitores, 

dirigentes, juízes e professores; 

d) promover os eventos de Atletismo realizados no concelho de Leiria, proporcionando às 

populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

e) dinamizar acções a desenvolver na Pista do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães 

Pessoa e Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ADAL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências da ADAL) 

Compete à ADAL: 

a) colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades de 

iniciativa municipal, nomeadamente nos Jogos de Leiria 2006 – Fase do 1º Ciclo, na 

modalidade de Atletismo; 
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b) organizar o “Campeonato Nacional de Clubes – 1.ª e 2.ª Divisões”, a realizar no Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, nos dias 3 e 4 de Junho do corrente ano; 

c) desenvolver um conjunto de acções promocionais para a divulgação do “Campeonato 

Nacional de Clubes - 1.ª e 2.ª Divisões”; 

d) realizar acções de formação dirigidas aos Agentes Desportivos do concelho – técnicos, 

monitores, dirigentes, juízes e professores; 

e) dinamizar e apoiar tecnicamente todas as acções a desenvolver na Pista do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, 

designadamente as actividades organizadas pelo Município de Leiria e ADAL ou em 

colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo, Clubes de Atletismo do 

concelho de Leiria e Direcção Regional de Educação do Centro – Coordenação 

Educativa de Leiria;  

f) inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 

mencionadas, o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara 

Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Competências do Município de Leiria) 

Compete ao Município de Leiria: 

a) garantir a disponibilização das instalações municipais necessárias para a 

operacionalização das actividades, designadamente a Pista do Estádio Municipal de 

Leiria Dr. Magalhães Pessoa, o Centro Nacional de Lançamentos de Leiria e o Auditório 

do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, para a realização das acções 

enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a 

antecedência prevista no regulamento dessas instalações;  

b) apoiar financeiramente a ADAL em todas as suas competências consignadas nas 

alíneas 1. e 3. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €2.000,00 

(dois mil euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo; 

c) assumir a despesa com o pagamento mensal de um técnico contratado pela ADAL, para 

prestar o apoio técnico a todas as acções a desenvolver no âmbito da modalidade de 

atletismo e do presente protocolo, organizadas pelo Município de Leiria e ADAL, na 

Pista do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e no Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria, no valor de 1.000,00 (mil euros); 

d) suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da ADAL, no valor de €1.500, 00 (mil 

e quinhentos euros). 

CLÁUSULA QUINTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €1.000,00 após a realização das actividades da modalidade de Atletismo dos “Jogos 

de Leiria 2006 – Fase do 1º Ciclo”, prevista no ponto 1. da Cláusula Terceira do presente 

protocolo; 
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2. €1.000,00 após a concretização das acções promocionais relativas à realização do 

“Campeonato Nacional de Clubes – 1.ª e 2.ª Divisões”, previstas no ponto 3. da Cláusula 

Terceira do presente protocolo; 

3. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 3. da Cláusula Quarta, mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do pagamento ao técnico contratado; 

4. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 4. da Cláusula Quarta, mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, podendo ser  

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Casos Omissos) renovado. 

Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria e a Direcção da 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Imposto do Selo) 

O presente protocolo está isento do imposto do selo por força do disposto na alínea a) do 

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

Código do Imposto do Selo. 

                                                                            Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

A Presidente                                                               O Presidente da Direcção 

________________________                   _________________________________ 

Isabel Damasceno Campos                                     Aníbal da Silva Carvalho” 

 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 Protocolo com a Associação Distrital de 

Atletismo de Leiria, bem como autorizar a Senhora Presidente a proceder a sua outorga. 

  

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

 
10.1. Apoio à Freguesia de Marrazes para Construção da Casa Mortuária de Pinheiros 
DLB N.º 0847/06 | Foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, um pedido formulado pela Freguesia de Marrazes com a Ent. 

13869/06, para apoio no financiamento da construção da Casa Mortuária de Pinheiros. 

Vem agora a Freguesia de Marrazes solicitar à Câmara um apoio financeiro no valor 

de €20.000,00. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do n.º 

6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder um apoio à Freguesia de Marrazes no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), para 

as obras de construção da Casa Mortuária dos Pinheiros. 

 

10.2. Projecto de desenvolvimento da plataforma empresarial e logística polinucleada 
da área de influência do porto da Figueira da Foz. Rectificação 
DLB N.º 0848/06 | Na sequência da integração dos municípios de Condeixa e Pombal no 

Projecto de Desenvolvimento da Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada da Área 

de Influência do Porto da Figueira da Foz, foi presente a rectificação do texto constante da 

deliberação n.º 1834/04, de 20 de Dezembro de 2004, onde a Câmara deliberou por 

unanimidade concordar com a proposta apresentada. 

Assim, onde se lê: 
“Propõe-se: 

A adesão do Município de Leiria a este projecto, bem como a comparticipação em 

€10.000, no estudo que irá ser objecto da candidatura ao PO Centro.” 

Deverá ler-se: 
“Propõe-se: 

A adesão do Município de Leiria a este projecto, bem como a comparticipação em 

€6.909,18, no estudo que irá ser objecto da candidatura ao PO Centro.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a rectificação acima referida, na 

sequência da integração dos municípios de Condeixa e Pombal no Projecto de 

Desenvolvimento da Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada da Área de Influência 

do Porto da Figueira da Foz. 

 
10.3. Apoio à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos 
DLB N.º 0849/06 | Foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, um pedido formulado pela Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos com a Ent. 11629/06, para apoio às comemorações dos 

Santos Populares, a ter lugar no Parque da Cidade, entre 10 e 13 de Junho do corrente. 

Nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade apoiar a Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, na indisponibilidade de cedência de 

palco, com um apoio financeiro no valor de €1.400 (mil e quatrocentos euros) para aluguer 

de palco coberto para a realização do referido evento. 

 
10.4. Atribuição de subsídios à Acção Social 
DLB N.º 0850/06 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 
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Entidade 

  
Atribuição 

Rubrica/ 
Proposta Objecto 

Liga Social e Cultural Campos 

do Lis (Ent. 9969/06) 

Apoio para viatura para apoio 

domiciliário, mediante 

apresentação de comprovativo de 

compra. 

€5.040 
2006-I-60/  

3190 Alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99 

Centro Social e Paroquial de 

Regueira de Pontes (Entfe. 

2769/06) 

Apoio para obras no Centro Social 

e Paroquial de Regueira de 

Pontes. 

€15.000 

(3Tranches: Julho, 

Setembro e 

Novembro) 

2006-I-66/ 3193

Alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99 

Conferência de S. Vicente 

Paulo da Maceira (Ent. 

850/06) 

Apoio para obras na habitação 

social do Arnal. 

€10.000 2006-I-66/ 3194

Alínea c) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99 

Conferência de S. Vicente 

Paulo da Maceira (Ent. 

11419/06) 

Apoio para ramal de saneamento 

de habitações de Pocariça e Arnal.

€1.583,05 

Alínea c) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os 

apoios financeiros supra referidos às entidades constantes no respectivo mapa. 

2006-I-66/ 3191

 

10.5. Netbus na praia do Pedrógão 
DLB N.º 0851/06 | Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, a seguinte proposta:  

Considerando o protocolo celebrado entre o Município de Leiria e a Escola Superior 

de Educação; 

Considerando o elevado número de veraneantes que frequentam a Praia do 

Pedrógão; 

Considerando que a Praia do Pedrógão não possui qualquer infra-estrutura que 

permita o acesso gratuito à internet; 

Considerando que o Netbus (espaço de internet gratuito), se torna um instrumento 

essencial de acesso à internet; 

Face ao exposto propõe-se a possibilidade de facultar a todos os veraneantes o 

acesso gratuito à internet, através da permanência do Netbus na Praia do Pedrógão, 

durante os meses de Julho e Agosto, pelo valor total de €3.980,82 (três mil, novecentos e 

oitenta euros e oitenta e dois cêntimos). 

 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta e atribuir um 

apoio financeiro à ESEL - Escola Superior de Educação no valor de €3.980,82 (três mil, 

novecentos e oitenta euros e oitenta e dois cêntimos). 
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10.6. Protocolo entre a Ciglei  e a Annarella para o projecto “ Dança Flamenga” 
DLB N.º 0852/06 | Considerando que o Município de Leiria está empenhado na criação de 

condições que favoreçam uma maior socialização e integração sócio-cultural das 

comunidades étnicas locais, nomeadamente a dos ciganos; 

Considerando que a “ CIGLEI  - Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Leiria” é 

uma associação local que tem por objectivo promover e divulgar a cultura cigana, bem como 

promover a socialização e uma melhor integração da comunidade cigana em Leiria; 

Considerando que Academia de Ballet Annarella é uma instituição vocacionada para o 

ensino da dança e sensibilizada, no âmbito da dança, para acolher valências artísticas que 

permitam o conhecimento e divulgação de culturas diferenciadas; 

Considerando o interesse destas instituições no estímulo à realização de iniciativas que 

visem um melhor conhecimento da cultura cigana e o respeito pelas suas características e 

especificidades; 

Considerando que estas instituições concordam com a dinamização de iniciativas que 

ajudem e proporcionem uma maior consciência cívica e democrática, integrando a defesa 

dos direitos fundamentais da pessoa humana, que reafirme os valores da solidariedade, da 

justiça e da fraternidade, permitindo o acesso de todos a bens culturais, independentemente 

das suas origens sociais e étnicas; 

Considerando que através do exercício da actividade própria de cada uma das instituições e 

da que vier a ser realizada em resultado do presente Protocolo de Colaboração, poderá ser 

prestado um contributo valioso para a consecução dos objectivos antes enunciados; 

É celebrado ao abrigo do disposto no artigo 67.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, o presente Protocolo de Colaboração 

entre: 

o MUNICÍPIO DE LEIRIA, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, aqui 

representada  pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa,  

e  

a CIGLEI – Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Leiria, N.I.P.C. 506 504 573, 

representada pelo seu Presidente, Sr. Manuel Dinis Seabra Abreu, e doravante designada 

por CIGLEI, 

e 

a Academia de Ballet Annarella, N.I.P.C_____________, representada pelo seu 

______________. 

Cláusula Primeira 
(Objectivos) 

1 . O presente Protocolo tem como objectivo principal o estabelecimento das bases de 

cooperação cultural, educativa e social entre as três instituições, sem prejuízo de poderem 

colaborar em outras áreas que se inscrevam no âmbito das suas actividades. 
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2 . O Município de Leiria, a CIGLEI e a Academia de Ballet Annarella concordam em 

formular e apresentar reciprocamente iniciativas conjuntas que se inscrevam no âmbito dos 

pressupostos anteriormente enunciados. 

Cláusula Segunda 
(Objecto) 

O presente Protocolo tem por objecto a promoção e divulgação da cultura cigana, 

nomeadamente através da oferta de duas classes de dança flamenga, com carácter 

gratuito, destinado, em especial, a crianças e adolescentes, bem como a dinamização de 

acções de âmbito artístico e cultural que se enquadrem na perspectiva comum de promoção 

de encontro de culturas, favorecendo a socialização e o conhecimento da cultura da etnia 

cigana. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria, no âmbito das suas atribuições e na prossecução do interesse 

municipal, compromete-se a: 

a) Conceder um apoio financeiro à CIGLEI, no valor mensal de €200,00 (duzentos 

euros), durante os 9 (nove) meses de vigência do presente Protocolo (Setembro de 

2006 a Maio de 2007, Inclusive), para fazer face aos encargos com os formadores; 

b) Atribuir o apoio financeiro referido na alínea anterior, mediante a apresentação de 

um Relatório Trimestral de Actividades que comprove a realização das aulas de 

dança; 

c) Apreciar e avaliar o Relatório Final de Actividades; 

d) Promover a iniciativa através dos seus canais próprios. 

Cláusula Quarta 
(Obrigações da CIGLEI – Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Leiria) 

A CIGLEI compromete-se a: 

a) Remeter à Câmara Municipal de Leiria um Relatório Trimestral de Actividades 

decorrentes das aulas de dança, para cumprimento da alínea b) da cláusula 

terceira; 

b) Garantir o pagamento dos encargos com os formadores durante o período de 9 

(nove) meses (Setembro de 2006 a Maio de 2007, Inclusive); 

c) Apresentar um Relatório Final de Actividades à Câmara Municipal de Leiria e à 

Academia de Ballet Annarella, para apreciação e avaliação das respectivas 

actividades, e eventual renovação do Protocolo, mediante decisão específica e 

expressa da Câmara Municipal. 

Cláusula Quinta 
( Obrigações da Academia de Ballet Annarella) 

A Academia de Ballet Annarella compromete-se a: 

a) Disponibilizar o espaço necessário para as classes de dança, bem como todos os 

recursos humanos e administrativos necessários à concretização da iniciativa; 
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b) Garantir a qualidade técnica e artística da dança flamenga; 

c) Apreciar e avaliar o Relatório Final de Actividades. 

Cláusula Sexta 
(Colaboração com outras entidades) 

Nos termos e para os efeitos da colaboração definida no presente protocolo, o MUNICÍPIO 

DE LEIRIA, através da sua Câmara Municipal, a CIGLEI e a Academia de Ballet Annarella, 

procurarão estabelecer parcerias com entidades terceiras sempre que os projectos ou as 

iniciativas conjuntas que se propõem realizar justifiquem outro tipo de apoios. 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

O presente Protocolo entra formalmente em vigor no dia 1 de Janeiro de 2006, sendo válido 

pelo período de 9 meses, salvo se for denunciado por qualquer das partes, mediante 

comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente ao termo 

do prazo ou da sua renovação. 

Cláusula Oitava 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 

entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto do Selo) 

O presente protocolo esta 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 n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

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

do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 23.º e 25.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, deliberou por unanimidade 

celebrar o protocolo de colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura. 

 

Ponto onze 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  D r .  V i t o r  L o u r e n ç o  

 
11.1. Protocolo de colaboração Arte Nova celebrado entre os municípios de Leiria e 
de Aveiro. Ratificação 

DLB N.º 0853/06 | Retirado 

 
11.2. Protocolos de delegação de competências em matéria de equipamentos 
escolares 
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DLB N.º 0854/06 | Presente a minuta de protocolo de delegação de competências a 

celebrar com as juntas de freguesia e para execução das obras constantes do mapa abaixo 

transcrito. 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

OBJECTO : _____________________________________________________ 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as juntas de freguesia podem, 

localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz e 

com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.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, designadamente no n.º 1 desse artigo, 

que permite ser objecto de delegação para as juntas de freguesia qualquer das 

competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 

concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a 

_________________________________, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara 

Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 

_____________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 

“_________________________________________________________”, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “_______________________________”, a 

executar na Freguesia de ______________.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a 

competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito em/na 

(Freguesia de ______________)/_____________________, assegurando o respectivo 

financiamento, no montante de € ______________ (valor por extenso). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria : 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta 

o solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 
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c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ 

exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes 

jurídicos de realização de despesas públicas e de empreitadas de obras 

públicas e, designadamente, a retenção de meio por cento para a Caixa Geral 

de Aposentações. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 

Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 

Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 

efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 

obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar 

a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 

momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 

previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 

motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderão levar ao 

não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 

representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 

Junta de Freguesia de ___________. 

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 

previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação da 

Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado pelo Município, 

até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 

torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 
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Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

O presente protocolo está isento do imposto do selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia Junho de 2006 

    

Freguesia Est. Ensino Tipo de intervenção Orçamento

Bajouca EB1 da Bajouca Ampliação e beneficiação de refeitório e cozinha 58.500,00 €

Maceira 

Todas as 

escolas e 

Jardins de 

Infância Levantamentos topográficos 3.600,00 €

Pintura, beneficiação da cozinha, construção de zona de 

arrumos, Adaptação de espaço para deficientes Monte Real JI Monte Real 30.000,00 €

A Câmara, depois de analisar os protocolos em epígrafe e, ao abrigo das 

disposições conjugadas das alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea c) do n.º 6 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 aprová-

los e submetê-los à Assembleia Municipal para aprovação, em conformidade com o 

disposto na alínea s) do n.º 2 do artigo 53.º da referida Lei. 

 
Ponto doze 

 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  P r e s i d e n t e  

 
12.1. Proposta de Regulamento de cedência e utilização do Complexo Municipal de 
Piscinas de Leiria 
DLB N.º 0855/06 | Foi presente o regulamento de cedência e utilização do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria, que a seguir se transcreve: 
“ REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA” 

 
I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 
(Objecto) 

O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do n.º 1, do artigo 

13.º da Lei 159/99 de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19.º da Lei n.º 42/98, de 18 de  
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Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização do 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria e inclui as seguintes instalações: 

• Uma Piscina de 25,00 m x 17,40 m de 1,10m de profundidade, situada a nascente do 

Complexo, designada por Piscina de Lazer ou Piscina A vocacionada para a 

aprendizagem da natação desportiva e para o lazer, apresentando temperaturas que se 

situam entre os 27 e os 30 graus centígrados, dispondo de 8 pistas de 25,00 m de 

comprimento ou em alternativa de 10 pistas de 17,40 m de comprimento. 

• Uma Piscina de 25,00 m x 17,40 m de 2,00 m de profundidade, situada a Poente do 

Complexo, designada por Piscina de Competição ou Piscina B vocacionada para a 

aprendizagem e treino da natação desportiva, para a competição de natação e para o 

lazer, apresentando temperaturas que se situam entre os 24 e os 27 graus centígrados, 

dispondo de 8 pistas de 25 metros de comprimento. 

• Uma Piscina de 17,40 m X 5,00 m de 0,90 m de profundidade média situada a norte da 

Piscina A, designada por Piscina Infantil ou Piscina C com profundidade progressiva 

compreendida entre os 0,30 m e 1,20 m vocacionada para a adaptação ao meio 

aquático de crianças entre a idade de aquisição da marcha e os 6 anos, apresentando 

temperaturas que se situam entre os 29 e os 30 graus centígrados, dispondo de duas 

pistas de 17,40 m de comprimento ou duas áreas de aproximadamente 42 m2.  

• Zonas de serviços de apoio constituídas por Recepção, Balneário Masculino, Balneário 

Infantil, Balneário Feminino e WC, Lava-pés e Posto de primeiros socorros. 

• Zonas de apoio complementar constituídas por Secretaria, Sala de Direcção, Sala de 

Administração, Bar, Gabinetes de Trabalho, Sala de Exercício, Ginásio de Fitness, 

Espaço Mais Leiria, Galeria, Bancada Piscina B, Bancada Piscina A, Restaurante, Sala 

de refeições e balneários para funcionários, Loja, Ludoteca, Espaço infantil exterior e 

Arrecadações. 

• Zona Técnica, situada entre as duas piscinas, e por cima desta e dos balneários onde 

se encontra o equipamento de tratamento e aquecimento do ar e da água.   

Artigo 2º 
(Gestão, administração e manutenção) 

1. A LEIRISPORT, EM é a entidade responsável pela gestão, administração e manutenção 

do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, adiante designada por Complexo. 

2. A LEIRISPORT, EM nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 

procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, de acordo 

com o disposto no decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro. 

II – UTILIZAÇÃO 
Artigo 3º 

(Âmbito da utilização) 
O Complexo Municipal de Piscinas de Leiria destina-se prioritariamente a ser utilizado para 

os seguintes tipos de actividade: 

Piscina de Lazer 
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1. Actividades promovidas ou apoiadas pela LEIRISPORT, E.M.; 

2. Actividades promovidas ou apoiadas pelo Município de Leiria; 

3. Actividades de formação de crianças e jovens até aos 16 anos devidamente 

enquadradas por técnicos; 

4. Actividades de formação de adultos devidamente enquadradas por técnicos; 

5. Actividades de lazer e manutenção da condição física devidamente enquadradas 

por técnicos; 

6. Actividade Livre; 

7. Actividades de Treino de nadadores Federados na Federação Portuguesa de 

Natação, devidamente enquadradas por técnicos; 

8. Eventos desportivos no âmbito da formação desportiva e profissional; 

9. Eventos desportivos no âmbito do lazer e actividade física; 

Piscina de Competição 

1. Actividades promovidas ou apoiadas pela LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas ou apoiadas pelo Município de Leiria; 

3. Actividades de treino de nadadores federados na Federação Portuguesa de 

Natação, devidamente enquadradas por técnicos; 

4. Actividade Livre; 

5. Eventos desportivos no âmbito do rendimento desportivo; 

6. Actividades de formação de jovens devidamente enquadradas por técnicos. 

7. Actividades de lazer e manutenção devidamente enquadradas por técnicos; 

8. Actividades de Formação de Adultos devidamente enquadradas por Técnicos; 

9. Eventos desportivos no âmbito do lazer e manutenção da condição física. 

Piscina Infantil 

1. Actividades promovidas ou apoiadas pela LEIRISPORT, EM; 

2. Actividades promovidas ou apoiadas pelo Município de Leiria; 

3. Actividades de Formação de Bebés e Crianças desde a idade de aquisição da 

marcha até aos 6 anos devidamente enquadradas por técnicos; 

4. Eventos desportivos no âmbito da Formação vocacionada para Bebés e Crianças 

desde a idade de aquisição da marcha até aos 6 anos devidamente enquadradas 

por técnicos; 

5. Utilização Livre quando existam espaços disponíveis; 

Sala de Exercício (Equipada com máquinas para treino de força e equipamentos para treino 

cardiovascular) 
1. Actividades promovidas ou apoiadas pela LEIRISPORT, E.M.; 

2. Actividades promovidas ou apoiadas pelo Município de Leiria. 

3. Actividades de Treino de nadadores Federados na Federação Portuguesa de 

Natação, devidamente enquadradas por técnicos. 

4. Actividades de lazer e manutenção da condição física devidamente enquadradas 

por Técnicos; 
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Ginásio de Fitness (Actividades Fitness de grupo) 

1. Actividades promovidas ou apoiadas pela LEIRISPORT, E.M.; 

2. Actividades promovidas ou apoiadas pelo Município de Leiria. 

3. Actividades de lazer e manutenção da condição física devidamente enquadradas 

por técnicos; 

4. Actividades de Treino de nadadores Federados na Federação Portuguesa de 

Natação, devidamente enquadradas por técnicos; 

Artigo 4º 
(Prioridade de cedência de espaços dos planos de água) 

Na atribuição de cedência de espaços/pistas dos planos de água para actividades regulares 

respeitar-se-á as seguintes prioridades, por tipo de utilizadores e períodos horários. 
 

Período Horário Piscina de Competição Piscina de Lazer Piscina Infantil 

07H30 – 10H00 1. Actividades Leirisport 

2. Treino de atletas 

3. Escolas  

4. ISS 

5. Público Livre 

1. Actividades Leirisport 

2. Escolas  

3. ISS 

4. Público Livre 

5. Aulas 

10H00 – 13H00 

15H00 – 17H30 

1. Actividades Leirisport 

2. Escolas  

3. ISS 

4. Público Livre 

5. Treino de atletas 

1. Actividades Leirisport 

 

2. Escolas  

3. ISS 

4. Público Livre 

5. Aulas para crianças até 

16 anos e adultos 

13H00 – 15H00 1. Actividades Leirisport 

2. Público Livre 

3. Treino de atletas 

4. Escolas 

5. ISS 

1. Actividades Leirisport 

2. Aulas para crianças até 

16 anos e adultos 

3. Público Livre 

4. Escolas 

5. ISS 

1. Actividades Leirisport 

2. Escolas  

3. ISS 

4. Aulas 

5. Público Livre 

 

Nota: plano de água 

destinado exclusivamente à 

adaptação ao meio aquático 

para bebés e crianças desde 

a idade de aquisição da 

marcha até aos 6 anos. A 

actividade livre só poderá ser 

desenvolvida caso existam 

espaços disponíveis. 

 

17H30 – 20H30 1. Actividades Leirisport 

2. Treino de atletas 

3. Público Livre 

4. Aulas para crianças até 

16 anos 

5. Aulas para adultos 

6. Escolas 

7. ISS 

1. Actividades Leirisport 

2. Aulas para crianças até 

16 anos 

3. Aulas para adultos 

4. Público Livre 

5. Escolas 

6. ISS 

1. Actividades Leirisport 

2. Aulas 

3. Escolas 

4. ISS 

5. Público Livre 

 

Nota: plano de água 

destinado exclusivamente à 

adaptação ao meio aquático 
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20H30 – 22H00 1. Actividades Leirisport 

2. Treino de atletas 

3. Público Livre 

4. Aulas para crianças até 

16 anos 

5. Aulas para adultos 

6. Escolas 

7. ISS 

1. Actividades Leirisport 

2. Aulas para crianças até 

16 anos 

3. Aulas para adultos 

4. Público Livre 

5. Escolas 

6. ISS 

para bebés e crianças desde 

a idade de aquisição da 

marcha até aos 6 anos. A 

actividade livre só poderá ser 

desenvolvida caso existam 

espaços disponíveis. 

 

Sábado entre 08H30 

e 13H00 

1. Actividades Leirisport 

2. Treino de atletas 

3. Público Livre 

4. Aulas para crianças até 

16 anos 

5. Aulas para adultos 

6. Escolas 

7. ISS 

1. Actividades Leirisport 

2. Aulas para crianças até 

16 anos 

3. Aulas para adultos 

4. Público Livre 

5. Escolas 

6. ISS 

Sábado entre 13H00 

e 18H00 Domingo 

entre 09H00 e 13H00 

1. Actividades Leirisport 

2. Público Livre 

3. Treino de atletas 

4. Aulas para crianças até 

16 anos 

5. Aulas para adultos 

6. Escolas 

7. ISS 

1. Actividades Leirisport 

2. Público Livre 

1. Actividades Leirisport 

2. Aulas 

3. Escolas 

4. ISS 

5. Público Livre 

 

Nota: plano de água 

destinado exclusivamente à 

adaptação ao meio aquático 

para bebés e crianças desde 

a idade de aquisição da 

marcha até aos 6 anos. A 

actividade livre só poderá ser 

desenvolvida caso existam 

espaços disponíveis. 

3. Aulas para crianças até 

16 anos 

4. Aulas para adultos 

5. Escolas 

6. ISS 

 

a) No período horário compreendido entre as 17h30m e as 20h30m estabelece-se a 

prioridade de utilização para utentes até aos 16 anos. Apenas serão cedidas pistas e 

parametrizadas actividades para utentes com mais de 16 anos neste período horário se 

nenhuma entidade utilizadora garantir o desenvolvimento de actividades para utentes 

até 16 anos. 

b) Entre as 17h30m e as 22h00m, só será permitido o desenvolvimento de actividades de 

hidroginástica, hidrofitness, hidrocombat, etc. a partir do horário das 20h30m nos dias 

úteis e ao sábado e domingo a partir das 12h00m. 

c) Actividades de pólo aquático e natação sincronizada apenas serão permitidas na 

Piscina de Competição e após as 20h30m nos dias úteis e as 12h00m ao sábado e 

domingo. 

d) As actividades referidas na alínea anterior só poderão ser desenvolvidas caso não 

colidam com a tranquilidade, segurança e conforto dos demais utilizadores do plano de 

água. 
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e) Em todos os horários nas piscinas de lazer e de competição será sempre garantida a 

disponibilidade mínima de duas pistas para a “actividade livre”, salvo quando aí 

ocorrerem eventos/competições desportivas. 

f) As prioridades de cedências de espaços a que se referem os números anteriores só 

serão válidas se as entidades utilizadoras respeitarem o número mínimo de ocupação 

por espaço/pista de 5 utentes, sem o qual deixarão de ter direito ao espaço. 

g) Após a atribuição de espaços a facturação dos mesmos inicia-se a partir do dia 1 de 

Setembro, devendo as entidades desistir, por escrito, dos espaços atribuídos até ao dia 

1 de Outubro de cada época, sob pena de terem que pagar o espaço até ao final da 

época desportiva. 

h) A Piscina Infantil destina-se exclusivamente à utilização por crianças desde a idade de 

aquisição da marcha até aos 6 anos. No desenvolvimento de aulas ou em actividade 

livre as crianças até aos 3 anos inclusive poderão ser acompanhados por um adulto 

dentro do plano de água. 

i) O adulto referido na alínea anterior será considerado para efeitos de lotação e deverá 

ser inscrito como utilizador. No caso da actividade livre, o adulto acompanhante da 

criança até aos 3 anos inclusive deverá utilizar o seu cartão de utente devidamente 

carregado para aceder ao plano de água ficando a criança isenta do pagamento da 

utilização, devendo em todo o caso ser portador do seu cartão de utente devidamente 

regularizado. 

Artigo 5º 
(Critérios para atribuição de espaços/pistas) 

1. A atribuição de pistas às entidades utilizadoras do Complexo far-se-á respeitando os 

critérios de prioridade e as regras de utilização enunciadas no presente regulamento e, 

ainda, as seguintes fórmulas matemáticas sempre que se verifique excesso de procura: 

a) Piscina de Lazer e Piscina Infantil – a cada entidade corresponderá um coeficiente a 

aplicar sobre o número de pistas vagas em cada período horário calculado a partir da 

seguinte fórmula: 

Quantidade anual de pistas utilizadas pela entidade X 100 

Quantidade total anual de pistas utilizadas 

b) Piscina de Competição – a Câmara Municipal de Leiria deliberará antes do início de 

cada época desportiva o número semanal de pistas a serem atribuídas a actividades de 

treino para competição com direito a isenção de pagamento por parte das entidades 

utilizadoras. O número de pistas a atribuir a cada uma das entidades utilizadoras será 

calculado com base num coeficiente a aplicar sobre o número de pistas disponíveis em 

cada período horário. Este coeficiente será encontrado com base nos seguintes 

critérios: 

 
Ordem Designação Descrição Coeficiente 

1 Enquadramento técnico Formação de base e nível dos técnicos 0.10

2 Classificações individuais Classificações individuais obtidas na última época 0.20
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3 Classificações colectivas Classificações colectivas obtidas na última época 0.20

4 Recordes  
Recordes nacionais ou regionais obtidos na última 

época 
0.20

5 Ranking FPN Classificação do clube no ranking da FPN 0.10

6 Atletas seleccionados 
N.º de atletas seleccionados a nível nacional ou 

regional 
0.20

   1.00

c) A cada um dos critérios anteriormente referidos corresponde um quadro de 

desdobramento que pontua cada um dos critérios em função de elementos a fornecer no 

final de cada época desportiva pela Associação de Natação do Distrito de Leiria, conforme 

os quadros em anexo ao presente regulamento. 

Artigo 6º 
(Configuração de espaços/pistas) 

1. A utilização dos espaços dos planos de água do Complexo far-se-á preferencialmente 

em regime de “pista”, podendo no entanto nas Piscinas de Lazer e Infantil, em alguns 

períodos horários e após solicitação por escrito, ser permitida outra configuração dos 

espaços de modo a facilitar o desenvolvimento técnico e pedagógico da aprendizagem. 

2. As configurações referidas no número anterior são as constantes no quadro infra, 

estando sujeitas aos números mínimos e máximos de lotação, bem como ao requisito 

de apenas se aplicarem às pistas adjacentes aos cais dos planos de água. 

3. A configuração dos espaços prevista no quadro infra estará condicionada à ocupação 

total das restantes áreas de pistas afectadas, só podendo ser aplicada quando a 

cedência das duas pistas se verifique a uma única entidade ou quando duas entidades 

distintas manifestem por escrito acordo quanto à partilha e configuração do espaço. 
Tipo de configuração Lotação mínima Lotação máxima 

Espaço 5 X 5 3 6 

Espaço 5 X 10 6 12 

Espaço 5 X 12,5 7 16 

Espaço 5 X 15 9 18 

Artigo 7º 
(Controlo de lotação e utilização) 

1. Deverá ser respeitado por todas as entidades as lotações de utilizadores permitidos por 

pista, com o n.º mínimo de 5 (cinco) e máximo 12 (doze) nas turmas de adultos e 15 

(quinze) nas turmas de crianças até 16 anos. 

2. A utilização das instalações é objecto de controlo, relativamente à frequência da 

mesma. Se se verificar que algum grupo ou classe/turma não consegue cumprir o nº 

mínimo de ocupação da pista, perderá o direito à sua utilização a favor de outra 

entidade que o consiga cumprir. Excepcionalmente, pode ser mantida a sua utilização 

se não houver necessidade de ocupação por outra entidade ou público livre, sob 

pagamento do preço a 100%, mesmo que se trate de entidade com isenção/redução.  

3. A avaliação dos requisitos referidos nos pontos anteriores do presente artigo será feita 

mensalmente. 
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4. Os espaços atribuídos à competição não estarão sujeitos ao número mínimo de atletas 

por pista. No entanto, as taxas de ocupação das pistas poderão servir de critério no 

processo de atribuição de pistas. 

5. Todas as reservas e cobranças de espaço nos planos de águas serão efectuadas com a 

configuração de pista, tal como consta na atribuição de pistas em vigor. A cada pista 

corresponde um número máximo de 12 utilizadores por período horário de utilização. 

6. Os pedidos de pista implicam a comunicação à LEIRISPORT, EM da turma a que se 

destinam, no sentido de ser alterada a parametrização. A utilização de novos espaços 

solicitados só será possível após a parametrização dos mesmos. 

7. Não serão autorizadas as utilizações de pistas livres sem a prévia solicitação (por e-

mail, fax ou oficio) das mesmas e sem a sua parametrização. 

8. Não serão autorizadas as trocas e/ou cedências de pistas entre entidades utilizadoras 

sem a prévia autorização da Leirisport, EM. Para tal, as entidades interessadas devem 

solicitar a autorização por escrito e com uma antecedência mínima de 72 horas. 

Artigo 8º 
(Tipos de utentes e controlo de acessos) 

1. O acesso aos espaços de prática do Complexo apenas será permitido aos utentes 

devidamente inscritos e na posse do cartão de utente pessoal e intransmissível. 

2. O acesso às zonas dos balneários, piscinas, salas de exercício e ginásio efectuar-se-á 

mediante a validação do utente nos torniquetes de controlo de acessos. 

3. A LEIRISPORT, EM emitirá após o processo de inscrição, para cada tipo de utilizador, 

inscrito em aulas/treino ou utilização livre, um cartão de utente que dará acesso aos 

espaços desportivos e de serviços de apoio, após preenchimento de ficha de utilizador, 

pagamento dos actos administrativos e cumprimento dos demais requisitos obrigatórios 

por lei. 

4. Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 

pelos funcionários da LEIRISPORT, EM, também devidamente identificados. 

5. O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade sempre 

que a LEIRISPORT, EM considerar necessário para o bom funcionamento do complexo 

e/ou das actividades.  

6. As crianças utentes com idade igual ou inferior a 7 anos, incluindo aqueles que 

completem os 8 anos até 31 de Julho de cada época, e os cidadão portadores de 

deficiência motora ou mental têm a possibilidade de usufruir do acompanhamento de 

um adulto até aos balneários e lava-pés antes e no final das aulas na piscina. 

7. Exceptua-se do número anterior os bebés até 3 anos que, caso os encarregados de 

educação o solicitem no momento da inscrição, poderão ter dois acompanhantes, sendo 

nestes casos emitidos dois cartões de acompanhante e cobrado o valor referente aos 

dois cartões. 
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8. O cartão de acompanhante será nominal e emitido para o utente infantil ou portador de 

deficiência, ou seja, será um cartão associado ao utente infantil ou portador de 

deficiência. 

9. O cartão de acompanhante deverá ser solicitado no acto de inscrição pelo encarregado 

de educação do utente infantil ou portador de deficiência, sendo-lhe disponibilizado 

mediante o pagamento dos custos administrativos. 

10. Só será emitido um cartão de acompanhante por utente infantil ou portador de 

deficiência, que terá validade até 31 de Julho da época a que respeita e que ficará 

associado ao horário da criança/portador de deficiência. 

11. Os acompanhantes que já possuam o Cartão Mais Leiria para utilização no Estádio 

Municipal de Leiria ou no Complexo de Piscinas, não necessitam de solicitar novo 

cartão. Basta indicar no momento da solicitação o número do código de barras do seu 

cartão. 

12. O cartão de acompanhante será o único meio de aceder com os utentes infantis ou 

portadores de deficiência aos balneários, portanto deverá acompanhar sempre o utente 

infantil ou portador de deficiência. 

13. A autorização de acesso referida no n.º anterior restringe-se aos balneários e galeria de 

acesso ao lava-pés. O adulto acompanhante deverá deixar o utente acompanhado 

entregue ao professor e sair imediatamente para a zona exterior aos balneários. No final 

da aula, o adulto acompanhante poderá passar de novo para os balneários a fim de 

acompanhar o utente acompanhado.  

14. O adulto acompanhante deverá vir obrigatoriamente munido de chinelos para poder 

circular entre os balneários e o lava-pés. 

15. O cartão de acompanhante não permite a utilização da piscina. Caso o acompanhante 

pretenda utilizar a piscina em simultâneo com o utente acompanhado, deverá inscrever-

se como utente do regime livre. 

16. No caso da actividade livre, o adulto acompanhante da criança até aos 3 anos inclusive 

ou de portador de deficiência sem autonomia mental e/ou motora deverá utilizar o seu 

cartão de utente devidamente carregado para aceder ao plano de água ficando a 

criança isenta do pagamento da utilização e do valor da inscrição no sistema de gestão 

de utentes, devendo a mesma, em todo o caso, ser portador do seu cartão de utente e 

ter a sua inscrição devidamente regularizada. 

17. Quando o utente se esquecer do seu cartão ou do cartão de acompanhante, o utente e 

o adulto acompanhante deverão dirigir-se ao Espaço Mais Leiria e solicitar a emissão de 

um documento para poderem passar nos torniquetes. Esta operação poderá demorar 

alguns minutos e os documentos só serão emitidos se o utente acompanhado tiver toda 

a sua situação regularizada: mensalidade em dia, atestado médico, cartão de 

acompanhante emitido, etc. 

18. O sistema de controlo de acessos não permitirá o acesso aos utentes que se encontrem 

nas seguintes situações: 
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a) Mensalidade atrasada; 

b) Tentativa de entrada fora do horário da turma (o sistema só permite a 

entrada 15 minutos antes da aula e a saída no máximo 30 minutos depois 

da aula); 

c) Utente sem turma; 

d) Atestado médico fora do prazo de validade; 

e) Cartão não carregado com entradas (no caso do público livre); 

f) Pistas lotadas (no caso do público livre). 

Artigo 9º 
(Processo de inscrição) 

1. Todos os utentes, independentemente da tipologia de utente, deverão proceder à sua 

inscrição de utilizador do Complexo Municipal de Piscinas na secretaria, cumprindo os 

seguintes requisitos: 

a) Preenchimento completo da ficha de inscrição. 

b) Apresentação de declaração médica que ateste aptidão para a prática de actividade 

física conforme o disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 385/99 de 28 de Setembro. 

Caso já tenha solicitado atestado médico para os mesmos fins (prática desportiva ou 

utilização de outras piscinas), o utente poderá entregar cópia legível do mesmo desde que a 

validade termine após 31 de Julho da época em que se inscreve. 

c) Fotografia tipo passe. 

d) Assinatura do contrato de utente. 

2. O processo de inscrição de utilizador implica o pagamento de um valor (conforme tabela 

de preços) que garanta o suporte dos custos administrativos.  

3. A inscrição só será considerada activa quando existirem vagas no horário pretendido 

pelo utente. Caso tal não se verifique, o utente poderá aguardar em lista de espera. 

4. Não serão permitidas inscrições de adultos em turmas parametrizadas para crianças até 

16 anos. 

5. As entidades utilizadoras do Complexo deverão informar de forma explícita e clara os 

seus utentes que o processo de inscrição implica o pagamento de um valor para os actos 

administrativos, conforme tabela de preços. 

6. As entidades utilizadoras do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (CMP) obrigam-

se a disponibilizar à LEIRISPORT, EM todos os dados referentes aos seus utentes 

considerados necessários ao sistema de gestão de mensalidades e controlo de acessos. 

7. As alterações de horários de utentes, mudanças de turma, de mensalidades, descontos, 

suspensões de pagamentos ou utilizações, vagas nas turmas, etc., implicam a comunicação 

prévia à LEIRISPORT, EM com uma antecedência mínima de 48 horas no sentido da 

parametrização do utente, sob pena de o utente não conseguir aceder ao Complexo. 

8. Não serão permitidas parametrizações de turmas em forma de pacote, devendo cada 

turma corresponder ao horário e dias da semana efectivamente praticados. Os utentes que 

pretendam frequentar dias e horários diferentes deverão ser inscritos em turmas diferentes.  
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Artigo 10º 
(Modalidades de utilização) 

1. A cedência de qualquer espaço do Complexo pode ser solicitada pelas entidades e 

utilizadas nas seguintes modalidades: 

a) Utilização regular: a utilização que abrange um período compreendido pelo mínimo 

de três meses e pelo máximo de uma época desportiva/ano lectivo, podendo estar sujeita a 

estabelecimento de contrato de cedência. 

b) Utilização pontual: para uma ou várias utilizações sujeitas à disponibilidade de 

espaço e à taxa de ocupação; 

c) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de uma 

competição/evento deve ser solicitada com a antecedência mínima de 30 dias. 

d) Utilização livre: implica a aquisição e posse do cartão de utente, o pagamento de um 

preço individual de entrada em regime de bilhete único ou em regime de conjunto de 

entradas, conforme tabela de preços em vigor. 

Artigo 11º 
(Pedidos de cedência/reservas/utilização) 

1. Os pedidos de cedência de espaços e/ou equipamentos existentes no Complexo 

devem ser dirigidos, por escrito, à LEIRISPORT, EM dentro dos seguintes prazos, de 

acordo com as modalidades de utilização: 

a) Utilização regular: até ao fim da época desportiva anterior, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria e eventualmente sujeita a estabelecimento 

de contrato de cedência ou através de renovação do contrato de cedência. 

b) Utilização pontual: com a antecedência mínima de 24 horas, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria ou através de solicitação por fax ou e-mail. 

c) Os pedidos para competições devem ser feitos até 30 dias antes da 

competição/evento. 

2. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer entidade ou grupo de 

cidadãos, sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de 

um responsável bem como o contacto telefónico, fax, e-mail, morada, fotocópia do bilhete 

de identidade e número de identificação fiscal.  

3. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 

4. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao 

regime de preços previsto neste Regulamento.  

5. Depois de autorizada a cedência do espaço as entidades ficam obrigadas a cumprir 

o horário estabelecido, a menos que informem a LEIRISPORT, EM com o mínimo de vinte e 

quatro horas de antecedência da sua não utilização. 

6. Quando se tratar de uma utilização regular, poderão ser contratualmente definidas 

outras condições de utilização não previstas neste regulamento, desde que estas não sejam 

contraditórias com as que neste se encontram definidas. 

7. Os pedidos de cedência das piscinas referem-se respectivamente a: 
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a) Períodos de sessenta minutos para a utilização de salas administrativas e 

ludoteca. 

b) Períodos de quarenta e cinco minutos para os restantes espaços desportivos 

(pistas e ginásios) do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

8. A não informação à LEIRISPORT, EM da não utilização do espaço cedido dentro 

dos prazos estabelecidos, implica a cobrança do respectivo preço previsto a 100%, mesmo 

que se trate de entidades com alguma percentagem de isenção. 

9. Os pedidos de cedência que derem entrada na LEIRISPORT, EM após os períodos 

de antecedência fixados, apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas 

em causa se encontrarem totalmente disponíveis.  

10. Nos casos em que, de alguma forma, não estiverem reunidas as melhores 

condições de acompanhamento técnico-pedagógico e segurança das classes/grupos, a 

LEIRISPORT, EM reserva-se o direito de interromper ou de não autorizar a utilização dos 

respectivos espaços ao abrigo do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 385/99 de 28 de 

Setembro. 

11. Caso o entenda, a Leirisport, EM poderá solicitar um depósito de caução ou o 

pagamento antecipado da utilização. 

Artigo 12º 
(Autorização para utilização da Piscina e seus equipamentos) 

1. A LEIRISPORT, EM autorizará a utilização de instalações e equipamentos, 

independentemente da modalidade de utilização, nos termos previstos neste 

Regulamento, tendo em atenção as prioridades e condições de cedência adiante 

definidas. 

2. A autorização de utilização regular e para competições/eventos desportivos será 

comunicada por escrito, através de fax ou e-mail, aos interessados com a indicação das 

condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 

ponderosos, imputáveis ao utente ou à LEIRISPORT, EM, assim o justifiquem. 

3. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos desportivos ou 

para actividades não desportivas a Leirisport, EM reserva-se o direito de exigir a 

assinatura de um termo de responsabilidade que salvaguarde a possível deterioração 

das instalações, bem como o pagamento de uma caução. 

4. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos do 

Complexo para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra 

utilização. 

5. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser retiradas 

dos espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de forma a garantir 

a segurança e conservação dos mesmos e a não prejudicar a utilização dos espaços de 

prática por parte de outras entidades. 

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns equipamentos ou 

objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua remoção 
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parcial ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, 

cabendo à LEIRISPORT, EM coordenar este processo. 

7. Caberá à LEIRISPORT, EM, em articulação com as entidades utilizadoras, definir quais 

os espaços reservados para guarda de equipamentos e outros objectos. 

8. A autorização de utilização de qualquer espaço, pistas ou equipamento poderá ser 

cancelada definitiva ou temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não pagamento dos preços de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos em quaisquer equipamentos ou materiais nele 

integrados, provocados por deficiente utilização. Não será levantado o 

cancelamento enquanto não forem financeiramente cobertos os prejuízos 

causados pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

9. O encerramento do Complexo ou parte do mesmo à utilização por motivos técnicos não 

confere aos utentes ou entidades o direito à restituição de qualquer valor que já tenha sido 

pago para utilização do mesmo. 

Artigo 13.º 
(Utilização da sala de exercício) 

1. A sala de exercício do Complexo, equipada com máquinas para o treino de força e 

equipamentos de treino cardiovascular, sob forma de utilização individual, mediante o 

pagamento do respectivo preço de utilização previsto na tabela de preços e 

parametrização na ficha de utente. 

2. Os períodos de utilização da sala de exercício serão de 45 minutos, sendo definidos 

horários de entrada e saída da sala. A entrada para a sala de exercício só será 

permitida no horário definido para cada utente, sendo o seu controlo de acessos 

realizado através do cartão de utentes e de torniquetes. 

3. A utilização da sala de exercício só será autorizada a utentes com idade igual ou 

superior a 18 anos, com excepção de atletas federados enquadrados por entidades 

utilizadoras do Complexo. 

4. A autorização para a utilização da sala de exercício está dependente da realização de 

testes de avaliação da condição física e factores de risco, da aceitação de um plano de 

treino prescrito por um técnico de exercício do Complexo e da entrega de atestado 

médico que comprova a inexistência de contra-indicações para o treino de força e para 

o treino cardiovascular. 

5. A sala de exercício disporá de um técnico de exercício devidamente habilitado que terá 

como responsabilidades e atribuições proceder à avaliação da condição física dos 

utentes, elaborar os planos de treino dos utentes e zelar pela correcta e segura 

utilização dos equipamentos. 
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6. Serão definidos horários e lotações para a utilização da sala de exercício para cada 

tipologia de utentes em função dos pedidos de utilização e dos equipamentos 

disponíveis, estando os utentes sujeitos à existência de vagas no horário em que 

pretendem fazer a sua utilização. 

7. Os utentes atletas de entidades utilizadoras do Complexo estão dispensados do 

cumprimento dos requisitos referidos nos números 3 e 4 do presente artigo, podendo a 

prescrição do treino para estes utentes ser efectuada por técnicos das entidades. Será, 

em todo o caso, obrigatória a existência de um plano de treino escrito que deverá ser 

rigorosamente cumprido e estará sujeito à supervisão do técnico de exercício do 

Complexo. 

8. Não será permitida a permanência de qualquer tipo de equipamento na sala de 

exercício que não o seu equipamento próprio. 

9. A utilização da sala de exercício obriga à utilização de calçado e equipamento 

desportivo próprio para o efeito, bem como a utilização de toalha individual da 

responsabilidade do utente. 

10. O não cumprimento do disposto nos números anteriores, o desrespeito às instruções do 

técnico de exercício e a utilização abusiva dos equipamentos da sala de exercício 

implica a inibição imediata da sua utilização pelo utente prevaricador sem direito à 

restituição de qualquer valor que já tenha sido pago para utilização da sala de exercício. 

11. O encerramento da sala de exercício à utilização por motivos técnicos não confere aos 

utentes o direito à restituição de qualquer valor que já tenha sido pago para utilização da 

sala de exercício. 

Artigo 14º 
(Utilização para fins não desportivos) 

A utilização do Complexo para fins não desportivos carece de autorização da LEIRISPORT, 

EM, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 

definidas por aquela.  
Artigo 15º 

(Requisição ou encerramento das Piscinas) 
1. A LEIRISPORT, EM pode requisitar ou encerrar a totalidade do espaço, sempre que 

necessário, ainda que com prejuízo dos utentes e entidades utilizadoras. 

2. No caso previsto no número anterior, a LEIRISPORT, EM deverá tornar pública a referida 

requisição com um mínimo de 24 horas de antecedência, salvo em casos inopinados e de 

força maior. 

Artigo 16º 
(Utilização propriamente dita das piscinas) 

1. À entrada é obrigatório a utilização do cartão de utente no sistema de controlo de 

acessos. 

2. A utilização dos cacifos far-se-á em regime livre. No final da utilização, os utentes 

deverão deixar a chave no respectivo cacifo retirando todos os seus pertences, sob 
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pena de estes serem recolhidos no final de cada dia pela equipa de manutenção e de se 

proceder à troca de fechaduras. 

3. O Complexo não é responsável pela conservação dos bens dos utentes que forem 

deixados inadvertidamente nos balneários, cacifos ou em quaisquer outros locais do 

Complexo. 

4. O acesso à piscina será feito sempre de acordo com o horário de entrada e saída dos 

períodos de actividade afixadas na recepção do Complexo, quer se tratem de utentes 

do regime livre quer utentes de aulas ou treinos. 

5. É interdito o acesso ao cais das piscinas a todas as pessoas cujo objectivo não seja a 

prática da natação ou actividades afins, com excepção dos funcionários e elementos 

devidamente autorizados. 

6. Salvo casos excepcionais, devidamente justificados e autorizados pela LEIRISPORT, 

EM, sob solicitação por escrito dos técnicos, designadamente nas classes de escalão 

etário mais baixo, não é permitido o acompanhamento das crianças no decorrer das 

aulas. 

7. É rigorosamente proibido aos utentes equiparem-se ou desequiparem-se fora dos 

balneários, bem como no cais das piscinas. 

8. Não é permitida a utilização de balneários ou sanitários destinados a um determinado 

sexo, por pessoas de sexo oposto. As crianças com menos de sete anos deverão 

utilizar o balneário do sexo do adulto acompanhante caso este necessite de se equipar 

para utilizar a piscina. 

9. No caso de crianças com menos de sete anos acompanhadas por adulto não utilizador 

deverá ser utilizado o balneário infantil. 

10. É obrigatório a colocação da pulseira com a chave em local visível, sendo da 

responsabilidade do utente a sua guarda. A perda ou extravio da chave do cacifo 

implica o pagamento de 25,00 €. 

11. A todos os utentes é exigido o uso de vestuário adequado à prática da Natação, sendo 

obrigatório o uso de touca e chinelos, e no caso de utilização de biquini este deverá ser 

obrigatoriamente desportivo. 

12. Na zona de pé descalço (corredores e cais), é obrigatório utilizar sempre chinelos. 

13. Exceptuam-se do número anterior os técnicos que ministrem aulas de hidróginastica e 

afins, o pessoal de serviço e os elementos que pertenças à organização de eventos 

quando tal for aplicável. No entanto, o calçado a utilizar deverá ser de uso exclusivo no 

Complexo e apresentar um óptimo estado de higiene. 

14. É obrigatório passar pelo lava-pés e tomar duche antes de entrar na água da piscina. 

15. Não é permitido usar cremes, óleos ou quaisquer outros produtos susceptíveis de 

prejudicar a qualidade da água. 

16. Não é permitido colocar na água, em qualquer piscina, colchões pneumáticos, nem 

utilizar equipamentos de caça submarina ou mergulho sem a respectiva autorização da 

LEIRISPORT, EM. 
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17. Não é permitido comer e beber nas zonas da Piscina, balneários e vestiários, assim 

como fumar em todo o complexo. 

18. É proibida a entrada e/ou permanência de animais dentro das instalações. 

19. Não é permitido correr no cais da Piscina, mergulhar em corrida ou perturbar de 

qualquer modo os demais utentes. 

20. Deve ser observado o maior cuidado na forma de saltar para a água aquando da 

utilização dos blocos de partida da piscina B. A entrada nas piscinas deve ser de forma 

a não perturbar quem já se encontra dentro de água e a saída deve efectuar-se sempre 

pelas escadas existentes para o efeito. 

21. A LEIRISPORT, EM não se responsabiliza pelo extravio de objectos pessoais dos 

utentes, ainda que guardados nos cacifos. 

22. É proibida a guarda de valores na recepção ou em qualquer outro local do Complexo. 

23. Será recusada a admissão ou permanência no Complexo a quem pelo seu 

comportamento, pelas suas atitudes, condições higiénicas e/ou estado de saúde, seja 

susceptível de perturbar a normal fruição dos equipamentos pelos outros utentes. 

24. Não poderá frequentar a piscina o utente que apresente alguma ferida, coberta ou não, 

por qualquer tipo de penso, bem como inflamações ou doenças de pele que ponham em 

risco a saúde do utente bem como a higiene da piscina. 

25. Os utentes deverão seguir, rigorosamente, as instruções que são dadas pelo pessoal 

em serviço, no absoluto respeito pelas normas vigentes. 

26. Qualquer utente ou espectador que desrespeite as normas deste regulamento, poderá 

ser proibido de entrar na piscina por tempo a determinar pela LEIRISPORT, EM. 

27. O Complexo possui, na recepção, uma caixa para os utentes colocarem as suas 

reclamações e/ou sugestões e o livro de reclamações consignado na legislação em 

vigor. 

28. O não cumprimento dos deveres e obrigações, poderá justificar a exclusão imediata 

do(s) prevaricador (es) do Complexo, através dos funcionários responsáveis ou das 

forças de segurança. 

29. Qualquer dano que se prove ter sido causado voluntariamente, é da responsabilidade 

de quem o pratica. 

30. Qualquer reclamação por parte dos utentes deve ser apresentada por escrito. 

31. É proibido filmar ou fotografar espaços ou actividades do Complexo sem a prévia 

autorização da Leirisport, EM. Os pedidos de autorização devem ser formulados por 

escrito e com antecedência mínima de 24 horas. 

Artigo 17º 
(Horário de utilização) 

1. O horário de funcionamento do Complexo será fixado pelo Conselho de Administração 

da LEIRISPORT, EM de acordo com a época do ano e em função dos interesses de 

funcionamento da instalação. 

 

 
 
 
 
CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2006.06.16 
 
 



                                                                                                                                                                        859 (100) 
   

2. A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual 

foi feita a marcação. 

3. Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 

realização de competições ou outros eventos. 

4. Os utentes em regime de utilização livre devem respeitar os horários de entrada e saída 

das pistas, bem como os 45 minutos de período de utilização da piscina. No caso de 

excederem o período de utilização e os períodos de tolerância para equipar/desequipar 

e tomar duche, num total de 1h20m, será cobrado o valor correspondente a uma nova 

utilização. 

III - PREÇOS 
Artigo 18º 

(Regime de preços de utilização) 
1. Os preços de utilização e descontos são os constantes na tabela de preços anexa a 

este regulamento e que poderá ser revista e/ou alterada sempre que o Conselho de 

Administração da LEIRISPORT, EM assim o determine. 

2. Todas as utilizações das instalações e equipamentos do Complexo requerem o 

pagamento de um preço. No entanto, no Protocolo estabelecido com o Município de 

Leiria e por vontade deste, através de deliberação da respectiva Câmara Municipal, 

estabelece-se a possibilidade de existirem isenções e reduções dos preços a cobrar em 

determinadas situações, conforme indicado nas alíneas seguintes: 

a) As forças de segurança, forças armadas, guarda prisional, polícia judiciária, 

bombeiros, etc. estão isentas do pagamento da utilização. O direito à isenção 

referida só se verificará quando a utilização decorrer entre as 08H00 e as 

17H00 e para efeitos de actividade enquadrada pela instituição, e após 

atribuição de espaço. 

b) As instituições de solidariedade social estão isentas do pagamento da 

utilização. O direito à isenção referida só se verificará quando a actividade 

desenvolvida for na componente lazer/formação para fins de solidariedade 

social.  

c) As Obras Sociais da Câmara Municipal de Leiria estão isentas do pagamento da 

utilização. O direito à isenção referida só se verificará quando a actividade 

desenvolvida for na componente lazer/formação para associados das Obras 

Sociais.  

d) As escolas públicas do ensino básico, secundário e superior estão sujeitas ao 

pagamento de 50% do valor do preço de utilização por pista. 

3. A LEIRISPORT, EM poderá alterar os preços em função de acordos pontuais que 

possam ser estabelecidos pelo Município de Leiria, com entidades que persigam fins 

relacionados com a promoção e o desenvolvimento desportivo do Concelho. 

4. O Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM poderá definir preços diferentes 

sempre que acontecerem iniciativas pontuais ou de realização em períodos inferiores a  
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um ano, como por exemplo actividades de promoção da instalação ou comemorativas de 

datas. O valor a cobrar deverá respeitar sempre o princípio de preços adoptados neste 

regulamento. 

5. A Câmara Municipal de Leiria deliberará antes do início de cada época desportiva o 

número semanal de pistas a serem atribuídas a actividades de treino para competição 

com direito a isenção de pagamento por parte das entidades utilizadoras, assim como o 

número de períodos semanais de utilização do ginásio e número de atletas e respectivo 

número de treinos semanais isentos do pagamento da mensalidade de utilização sala 

de exercício. 

6. Beneficiam também de descontos ou de isenção todos aqueles a quem a Câmara 

Municipal de Leiria autorizar, mediante deliberação específica. 

7. Os eventos de âmbito formativo, de lazer ou competitivo estarão sujeitos à aplicação de 

preço após orçamentação. 

8. Caso as entidades organizadoras pretendam usufruir de desconto ou isenção do 

pagamento do evento, deverão apresentar o respectivo pedido à Câmara Municipal de 

Leiria. 

9. A não satisfação do pagamento dos preços nas condições apresentadas neste 

Regulamento implica a imediata anulação da respectiva reserva e a não devolução da 

caução ou do valor da reserva existente. 

10. Das quantias pagas referentes à utilização do Complexo, devem todos os utentes 

(entidades e utentes individuais) solicitar o respectivo comprovativo de pagamento. 

11. As entidades isentas ou que beneficiem de redução de preço que não cumpram os 

valores mínimos de ocupação nas piscinas serão obrigados a pagar 100% do preço 

previsto na tabela de preços. 

12. As entidades utilizadoras poderão solicitar à Leirisport, EM a prestação de serviços 

administrativos e de atendimento a utentes, como sejam recepção de fichas de 

inscrição, pagamento de mensalidades, controlo de assiduidade, prestação de 

informações, etc. 

13. A utilização dos serviços referidos no número anterior implica o pagamento do definido 

no preçário em vigor. 

14. Do preçário em vigor anexo a este regulamento constará o custo da prestação de cada 

serviço e o preço a aplicar em função das orientações do Conselho de Administração da 

Leirisport, EM e da Câmara Municipal de Leiria. 

15. O diferencial entre o custo da prestação de cada serviço e o preço a praticar será 

suportado pelo Município de Leiria sob a forma de indemnizações para compensação 

ao preço, estabelecido através de contrato programa com a Leirisport, EM. 

Artigo 19º 
(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular contratada, devem efectuar o pagamento dos 

valores correspondentes à sua utilização mensalmente, até ao 10º dia útil a contar da 
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recepção da notificação de pagamento, salvo se tiverem acordado contratualmente 

qualquer outra forma de pagamento com a LEIRISPORT, EM. 

2. Caso os pagamentos se efectuem nos 30 dias após o último dia útil para o pagamento, 

ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento do preço de utilização da instalação 

no prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de 

recepção, informando a entidade em falta do acréscimo de encargos respectivo. 

4. Verificado o incumprimento passados 60 dias após o último dia útil para o pagamento, 

poderá a Leirisport, EM reter para abate da dívida os recebimentos efectuados nos 

serviços administrativos a favor da entidade devedora ou impedir à entidade devedora a 

utilização do Complexo até à regularização da dívida. 

Artigo 20º 
(Publicidade na Piscina) 

1. A exploração publicitária do Complexo, incluindo a afixação de publicidade estática no 

interior e exterior da piscina, compete e é da exclusiva responsabilidade da Leirisport, 

EM. 

2. Às entidades que pretendam realizar qualquer exploração publicitária na realização de 

eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e para tal 

devem solicitar autorização prévia à Leirisport, EM e acordar as respectivas condições e 

eventuais contrapartidas. 

IV - EXAME MÉDICO E SEGUROS 
Artigo 21º 

(Exame Médico) 
1. A utilização do Complexo está condicionada à apresentação de exame médico que 

declare a inexistência de contra indicações para a prática desportiva, conforme o 

exposto no Artigo 14.º do Decreto-lei 385/99 de 28 de Setembro. 

2. O exame médico referido no número anterior tem a validade de um ano, devendo ser 

renovado findo este prazo. 

3. Não será permitida a utilização do Complexo a utentes que não apresentem atestado 

médico válido ou que findo o prazo de validade não tenham procedido à sua 

revalidação. 

Artigo 22º 
(Seguros) 

1. Os utilizadores em regime de utilização livre dispõem de seguro de acidentes pessoais, 

de acordo com o exposto no art. 13.º do DL 385/99, de 28 de Setembro. 

2. O seguro referido no número anterior é da exclusiva responsabilidade das entidades 

utilizadoras (Município de Leiria, Clubes, Empresas, Escolas, etc.) para os utilizadores 

por estes enquadrados. 

3. Antes de iniciarem as suas actividades, as entidades utilizadoras deverão apresentar à 

Leirisport, EM declaração comprovativa da apólice de seguro em vigor. 
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V - DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 23º 

(Competência da LEIRISPORT, Desporto, Lazer e Turismo, EM) 
Compete à LEIRISPORT, EM zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 

conservação e segurança das instalações. 

Artigo 24º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela LEIRISPORT, EM. 

Artigo 25º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor no dia seguinte após a sua aprovação em reunião de 

Câmara. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de regulamentos revistos, no que se refere às entidades 

cujo funcionamento é por ano lectivo ou por época desportiva, considerar-se-á sempre a 

entrada em vigor o início do ano lectivo/época desportiva do ano respectivo. 

A Câmara analisou a proposta de regulamento e concordando com a mesma 

deliberou por unanimidade aprová-la. 

 
12.2. Proposta de Regulamento de cedência e utilização do Estádio Municipal de 
Leiria 
DLB N.º 0856/06 | Foi presente o regulamento de cedência e utilização do Estádio Municipal 

de Leiria, que a seguir se transcreve: 
“ REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA 

Nota Justificativa 

O Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, resultante das obras de remodelação 

e ampliação efectuadas para receber o Campeonato da Europa de Futebol – UEFA EURO 

2004 - é uma infra-estrutura em muitos aspectos diferente da anteriormente existente, 

constituindo-se como um complexo moderno e multifuncional com condições conforto 

funcionalidade e segurança que permitem uma qualidade de nível superior nos serviços 

prestados aos agentes desportivos e ao público no âmbito dos eventos que nele se podem 

realizar. 

O Estádio Municipal de Leiria é uma infra-estrutura de acolhimento de eventos e populações 

bastante diversificados que incluem os espectáculos desportivos e culturais mas também os 

eventos empresariais e institucionais, feiras e apresentações comerciais.  

Sendo objectivo da LEIRISPORT, Desporto, Lazer e Turismo, EM, como gestora das 

instalações, salvaguardar a boa utilização do Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães 

Pessoa, a sua boa rentabilização social e equilibrada rentabilização económica, torna-se 

indispensável uniformizar e clarificar critérios de actuação por parte da empresa, 

regulamentando a cedência, o funcionamento, e utilização dos espaços deste Estádio. 
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I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 1º 
(Objecto) 

1. O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do n.º 1, do artigo 

13.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19.º da Lei n.º 42/98, de 18 de 

Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização das 

Instalações do Estádio Municipal de Leiria e respectivos equipamentos fixos e móveis. 

2. O Estádio Municipal de Leiria inclui as seguintes instalações: 

A - De uso desportivo (competições e treinos) : 

• Um Campo Relvado com as dimensões de 105m X 68m que permite a 

realização de Jogos e Treinos de Futebol, Rugby e Hóquei em Campo de acordo com as 

normas das respectivas Federações Nacionais e Internacionais; 

• Uma Pista Sintética de Atletismo de oito corredores e Zonas de Saltos e 

Lançamentos de acordo com as normas da FPA e da IAAF; 

• Vestiários e Balneários (Bancada Nascente e Poente) 

 Vestiários e balneários para as equipas de Futebol (2) e Árbitros (2) situados na 

Bancada Poente do Estádio; 

 Vestiários e Balneários para as equipas de Atletismo e outros desportos 

situados na Bancada Nascente do Estádio; 

 Todos os Balneários estão equipados com Saunas e Banheiras de 

Hidromassagem; 

• Ginásios para treinos e aquecimento (Bancada Nascente e Poente) 

B - De apoio aos espectadores 

• 23 Bares;  

• 2 Restaurantes; 

• 54 Instalações Sanitárias para homens, senhoras e deficientes; 

• 14 Postos médicos; 

• 42 Camarotes; 

C - Multiusos; 

• Gabinetes de Trabalho e Salas de reunião;   

• Auditório com 150 lugares; 

• Átrios VIP Nascente e Poente;  

• Átrios de bancada Nascente e Poente; 

D – Zonas técnicas e de apoio 

• Zonas de instalações técnicas de electricidade; Águas; Gás; Avac; Sistemas 

informáticos. 

• Arrecadações  

• Parque de Estacionamento subterrâneo com 79 Lugares; 

E – Zonas de circulação de público;   
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Artigo 2º 
(Propriedade, Gestão, exploração e manutenção) 

1. A LEIRISPORT, EM é a proprietária e concomitantemente a entidade responsável pela 

gestão, exploração e manutenção do Estádio Municipal de Leiria, adiante designada por 

Estádio. 

2. A LEIRISPORT, EM nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 

procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 de Setembro. 

II – UTILIZAÇÃO  
Artigo 3º 

(Âmbito da utilização) 
Na gestão do Estádio, procurar-se-á servir todos os interessados, no sentido de se 

rentabilizar a sua utilização, no âmbito das dimensões do Desporto Competição, do 

Desporto Espectáculo, do Desporto Lazer, dos Eventos Culturais, Empresariais, 

Institucionais, de Formação e outras actividades de interesse para o Concelho de Leiria. 

Artigo 4º 
(Acesso para utilização) 

1) Terão acesso ao Estádio os utentes devidamente identificados e autorizados pela 

LEIRISPORT, EM de acordo com o presente Regulamento.  

2) Para a utilização pontual do Estádio será necessária a requisição de uma credencial 

emitida pela LEIRISPORT, EM após aprovação do Conselho de Administração do 

pedido formulado pela Entidade ou Indivíduo através de impresso próprio. 

3) Para a utilização regular do Estádio será necessária a requisição de um cartão de 

utente emitido pela LEIRISPORT, EM após aprovação do Conselho de Administração do 

pedido formulado pela Entidade ou Indivíduo através de impresso próprio. 

4) Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 

pelos funcionários da LEIRISPORT, EM ou pela empresa de segurança em funções 

no Estádio, também devidamente identificados, devendo respeitar sempre as suas 

indicações.  

5) O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade 

sempre que a LEIRISPORT, EM considerar necessário para o bom funcionamento 

do Estádio e/ou das actividades.  

Artigo 5º 
(Acesso para assistir a espectáculos desportivos ou culturais) 

1. São condições de acesso ao Estádio pelos espectadores: 

a. Ser detentor de título de ingresso válido. Os menores de 12 anos só poderão ter 

acesso ao Estádio, desde que sejam detentores de bilhete e acompanhados por 

um adulto (crianças menores de 3 anos não podem ter acesso ao Estádio); 

b. Consentir a revista pessoal de protecção e segurança, com vista a detectar a 

presença de substâncias psicotrópicas ou produtos de efeito análogo; 
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c. Aceitar submeter-se a testes de controlo e despistagem de álcool, 

estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou produtos de efeito análogo;  

d. Consentirem na recolha de imagem e som nos estritos termos da lei aplicável. 

2. São ainda condições de acesso e permanência de espectadores neste Estádio: 

a. Não ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens 

ofensivas, maliciosas, provocatórias ou de carácter político, religioso ou 

ideológico, assim como não utilizar linguagem obscena ou injuriosa; 

b. Não obstruir as vias de acesso e evacuação, especialmente as vias de 

emergência; 

c. Não passar de um sector para outro e não subir para quaisquer estruturas 

existentes no Estádio; 

d. Não aceder às áreas de acesso reservado ou não destinadas ao público; 

e. Ocupar o lugar indicado no seu bilhete e não permanecer de pé, de modo a 

dificultar a visibilidade de outros espectadores; 

f. Não causar danos a pessoas ou bens em nenhum momento; 

g. Não estar sob a influência do álcool, estupefacientes, substâncias psicotrópicas 

ou produto análogo. 

3. Constitui infracção punível com coima e expulsão do Estádio: 

a. A introdução, venda e consumo de bebidas ou produtos contidos em recipientes 

que não sejam feitos em material leve e não contundente; 

b. O arremesso de quaisquer objectos, bem como a introdução ou utilização de 

material produtor de fogo de artificio ou objectos similares; 

c. A utilização de buzinas alimentadas por bateria, corrente eléctrica ou outras 

formas de energia, bem como quaisquer instrumentos produtores de ruídos 

instalados de forma fixa, com excepção da instalação sonora do Estádio; 

d. A prática de actos que incitem à violência, ao racismo e à xenofobia; 

e. A introdução, venda e aluguer ou distribuição de almofadas que não sejam 

feitas de material leve ou não contundente. 

4. É proibido introduzir no interior do recinto desportivo e/ou anéis de segurança, armas de 

fogo, armas de arremesso, armas destinadas a projectar substâncias tóxicas, 

asfixiantes ou corrosivas, armas brancas, substâncias ou engenhos explosivos ou 

pirotécnicos, de acordo com legislação em vigor. 

5. Sempre que necessário, as forças de segurança podem efectuar revistas, no interior do 

recinto desportivo, tendentes a detectar a introdução ou presença de armas e 

substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos. 

6. O promotor pode, em qualquer altura do evento, através dos elementos da segurança 

privada e membros da organização, ou de agentes policiais, recusar a entrada e 

permanência de quaisquer pessoas, no Estádio, quando estas não respeitem as regras 

de segurança e conforto para os espectadores, estabelecidas neste regulamento. Em  
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caso algum será permitida a entrada, neste Estádio, de pessoas impedidas de o fazer por 

decisão de entidade competente. 

7. Também as pessoas que se encontrem em áreas do Estádio destinadas a grupos 

organizados de adeptos aos quais não pertencem, por imperativos de segurança, 

poderão ser mudados de lugares (se existirem disponíveis) ou expulsos do Estádio. 

8. Os títulos personalizados de acesso ao Estádio (CARTÃO MAISLEIRIA) são pessoais e 

intransmissíveis. A sua inobservância permite à LEIRISPORT, EM proceder à sua 

retenção e impedir os portadores de entrarem no recinto. 

9. Os bilhetes não podem ser revendidos, ficando os vendedores sujeitos às sanções 

previstas na lei e os seus portadores impedidos de entrar no Estádio ou serem expulsos 

deste, de acordo com o ponto 6.  

10. Salvo nos casos devidamente autorizados, não é permitido transportar ou utilizar, no 

Estádio, equipamento que permita gravar ou transmitir imagens ou sons, por meios 

digitais ou outros, de informações ou dados relacionados com a Competição ou o 

Estádio. 

11. As desobediências às orientações e decisões do pessoal de segurança privada e da 

organização serão comunicadas à força de segurança presente, bem como os factos 

que constituam crime ou contra-ordenação. 

Artigo 6º 
(Acesso a camarotes) 

1. É da responsabilidade da LEIRISPORT, EM, a definição e controlo do direito de acesso 

aos camarotes de empresa do Estádio, excepto se for acordado o contrário com a 

entidade organizadora da competição ou espectáculo, salvaguardadas as devidas 

contrapartidas para a Leirisport, EM. 

2. Compete à LEIRISPORT, EM a definição do direito de acesso ao Camarote Presidencial 

para toda e qualquer actividade. 

Artigo 7º 
(Cedência de utilização para organização de competições desportivas) 

1. Sempre que houver cedência de utilização para a organização de competições 

desportivas, as entidades promotoras das actividades deverão obter as respectivas 

licenças e autorizações necessárias à sua realização e serão responsáveis pela sua 

segurança e policiamento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto e 

com a Portaria nº 1522-C/02 de 20 de Dezembro. 

2. São da responsabilidade entidade organizadora da Competição desportiva, os seguros 

obrigatórios por lei quer para os praticantes, quer para os espectadores. 

3. Não é permitido, no Estádio e no interior dos anéis de segurança, expor, oferecer ou 

vender quaisquer tipos de artigos comerciais ou promocionais, nem fazer qualquer tipo 

de publicidade, sem autorização expressa da LEIRISPORT, EM e da entidade 

responsável pela organização da competição; 
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4. Na medida do permitido por lei, a LEIRISPORT, EM não assume qualquer 

responsabilidade por perdas e danos em bens e pessoas que ocorram dentro do 

Estádio ou anéis de segurança, quer ocorram antes, durante ou após o Jogo. 

5. A LEIRISPORT, EM, não garante a realização de uma determinada competição numa 

data e hora específicos, e todas as alterações que sejam efectuadas são da 

responsabilidade da entidade organizadora. 

6. A LEIRISPORT, EM, não assumirá qualquer tipo de responsabilidade no caso de 

cancelamento ou adiamento de uma competição desportiva, nomeadamente por perdas 

ou danos indirectos ou especiais, como o desapontamento por a competição não se ter 

realizado, despesas efectuadas com a deslocação ou outras. 

Artigo 8º 
(Requisição do Estádio) 

1. A LEIRISPORT, EM pode requisitar o Estádio, sempre que necessário, ainda que com 

prejuízo dos utentes. 

2. No caso previsto no número anterior, o Utente/Entidade prejudicado deve ser, sempre 

que possível, compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe 

restituída a verba entretanto despendida. 

Artigo 9º 
(Utilização simultânea do Estádio) 

1. Está prevista a possibilidade de utilização em simultâneo de instalações do Estádio, 

quer para treinos quer para competições, mas não é autorizada a utilização de duas 

zonas de prática na mesma instalação, para competições. 

2. Para uma melhor coordenação da utilização em simultâneo das instalações do Estádio 

deverão as entidades informar por escrito semanalmente (na semana anterior à que 

respeita o pedido) o horário dos treinos, e com a devida antecedência o horário das 

competições, que serão articulados de acordo com a ordem de prioridades 

estabelecida.  

3. A utilização de dois espaços de prática na mesma instalação (ex. Relvado e Pista) 

apenas poderá ser autorizada em situações de treino e sempre com prévia autorização 

da LEIRISPORT, EM depois de concertada a sua utilização entre esta e as entidades 

utilizadoras. 

Artigo 10º 
(Operação do Estádio) 

1. À entrada é obrigatório apresentar identificação ao funcionário em serviço. 

2. Caso o controlo seja efectuado por meios informáticos, só poderão aceder ao Estádio 

os utentes com títulos válidos para o local/período horário pretendido; 

3. Deve ser sempre respeitado o espaço reservado a cada prática desportiva de acordo 

com as normas vigentes. 

4. Deverão seguir rigorosamente as instruções que são dadas pelo pessoal em serviço, no 

absoluto respeito pelas normas vigentes. 
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5. À LEIRISPORT, EM reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 

instalações, de utentes que desrespeitem as normas de utilização e todo o regulamento 

do complexo e que perturbem o normal funcionamento das actividades e dos serviços 

administrativos. 

6. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e equipamentos os funcionários da 

LEIRISPORT, EM e os responsáveis pela sua utilização. 

7. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Estádio, ficam integral e solidariamente 

responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 

desta decorrente. 

8. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, ou pela organização das 

actividades, autorizar ou não a permanência de assistência às suas actividades. 

9. Só será permitida a utilização das zonas de relva, desde que devidamente autorizados 

pela LEIRISPORT, EM. 

10. O pedido de utilização de zonas de relva deverá ser devidamente justificado, quando se 

tratar de actividade desportiva diferente daquela a que se destina, e só será autorizado, 

após avaliação do tipo, duração e período de utilização, se não trouxer inconvenientes 

para a relva. 

11. Não serão permitidos jogos com bola na Pista de Atletismo Sintética e nas zonas 

reservadas para os concursos de Atletismo. 

12. Em situação ou períodos de treino apenas poderão ser utilizados os corredores 3, 4, 5, 

6, 7 e 8, da Pista de Atletismo Sintética de forma a salvaguardar o natural desgaste do 

piso. 

13. Apenas e só excepcionalmente poderão ser utilizados os corredores 1 e 2 da Pista de 

Atletismo Sintética, nomeadamente em dias de competições e testes ou quando 

devidamente autorizados pela LEIRISPORT, EM e devidamente justificados pelos 

requerentes. 

14. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários da LEIRISPORT, EM no 

transporte e na montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos 

requisitados. 

15. A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras. 

16. É proibido fumar em todos os espaços fechados do Estádio. 

17. É proibida a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas no Estádio. 

18. O Estádio Municipal possui, na recepção uma caixa para os utentes colocarem as suas 

reclamações e/ou sugestões. 

Artigo 11º 
(Utilização dos Cacifos) 

1. Os Utentes do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa têm à sua disposição 

cacifos que lhe permitem guardar os respectivos bens, materiais e vestuário enquanto 

desenvolvem as actividades desportivas. 
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2. Os cacifos poderão ser cedidos por hora; dia; semana; mês ou ano. Apenas 50 % do total 

de cacifos existentes poderão ser cedidos para utilização semanal, mensal ou anual. 

3. O pedido de utilização dos cacifos deverá ser efectuado antes da entrada para os 

balneários, ao segurança da Porta 2 que fará a cedência da chave numerada e respectiva 

cruzeta, e efectuará a cobrança dos valores respectivos.  

4. A cruzeta deverá ser restituída conjuntamente com a chave numerada do cacifo após 

utilização do balneário pelos utentes. 

5. Os cacifos de utilização por hora, terão de ficar livres quando utente termina a utilização 

do Estádio Municipal de Leiria. No final de cada período de utilização, Manhã, Tarde e 

Noite, todos os cacifos que se encontrarem fechados serão abertos e os valores guardados 

pelo funcionário de serviço.  

6. A LEIRISPORT, EM não se responsabiliza por danos, perdas e ou furtos de bens 

materiais dos Utentes do Estádio Municipal de Leiria no caso de não terem sido solicitados 

e utilizados os cacifos referidos no número anterior. 

7. Os utentes são responsáveis por danos e prejuízos que causarem nos cacifos do Estádio 

Municipal de Leiria; A utilização incorrecta dos cacifos do Estádio Municipal de Leiria implica 

o pagamento de uma coima de € 50,00. 

Artigo 12º 
(Horário de utilização) 

1) O horário de funcionamento do Estádio será fixado pelo Conselho de Administração da 

LEIRISPORT, EM de acordo com a época do ano e em função dos interesses de 

funcionamento da instalação. 

2) A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual 

foi feita a marcação. 

3) Admite-se uma tolerância de quinze minutos relativamente à hora marcada para o início 

da actividade, após o que a marcação será anulada. 

4) Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 

realização de competições ou outros eventos, o qual deverá ser justificado e solicitado com 

um mínimo de 48 horas de antecedência, devendo ser autorizado pala LEIRISPORT, EM. 

5) É considerada utilização em horário nocturno: 

6) a partir das 18.00 horas,  no período de 15 Setembro a 14 de Junho; 

7) a partir das 20.00 horas, no período de 15 de Junho a 14 de Setembro; 

III – CEDÊNCIA / LOCAÇÃO DO ESTÁDIO 
Artigo 13º 

(Condições de cedência/reservas/utilização) 
1. A cedência/ aluguer de qualquer espaço do Estádio pode ser solicitada pelas entidades e 

utilizado nas seguintes modalidades: 

a) Utilização regular contratada: a utilização que abrange um período compreendido 

pelo mínimo de três meses e pelo máximo de uma época desportiva/ano lectivo, 

sujeita a estabelecimento de contrato de cedência. 
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b) Utilização não regular: por períodos superiores a uma utilização e inferiores a três 

meses, cujo pedido de cedência fica sujeita à disponibilidade da (s) instalação (ões).  

c) Utilização pontual: para uma utilização, sujeita à disponibilidade de espaço; 

d) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de uma 

competição/evento deve ser solicitada com a antecedência mínima de 30 dias. 

2. Os pedidos de cedência de espaços e/ou equipamentos existentes no Estádio devem ser 

dirigidos, por escrito, à LEIRISPORT, EM dentro dos seguintes prazos, de acordo com as 

modalidades de utilização: 

a) Utilização regular contratada: até ao fim da época desportiva anterior, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria, sujeita a estabelecimento de contrato de 

cedência ou através de renovação do contrato de cedência. 

b) Utilização não regular: até ao fim da época desportiva anterior, ou com a 

antecedência mínima de 72 horas, através do preenchimento de ficha de candidatura 

própria. 

c) Os pedidos para competições devem ser feitos até 30 dias antes da 

competição/evento. 

3. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer entidade ou grupo de 

cidadãos, sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de 

um responsável bem como o contacto telefónico.  

4. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 

5. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao 

regime de preços previsto neste Regulamento.  

6. Depois de autorizada a cedência do espaço as entidades ficam obrigadas a cumprir 

o horário estabelecido. 

7. Quando se tratar de uma utilização regular contratada, poderão ser contratualmente 

definidas outras condições de utilização não previstas neste regulamento, desde que estas 

não sejam contraditórias com as que neste se encontram definidas. 

8. A não informação da LEIRISPORT, EM da não utilização do espaço cedido dentro 

dos prazos estabelecidos, será sujeita à cobrança do respectivo preço previsto a 100%, 

mesmo que se trate de entidades com alguma percentagem de isenção. 

9. Os pedidos de cedência que derem entrada na LEIRISPORT, EM após as datas 

fixadas, apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas em causa se 

encontrarem totalmente disponíveis, ficando os serviços dispensados de tentar encontrar 

soluções de entendimento entre as entidades interessadas. 

10. Nos casos em que de alguma forma não estiverem reunidas as melhores condições 

de acompanhamento técnico-pedagógico das classes/grupos, a LEIRISPORT, EM reserva-

se o direito de interromper ou de não autorizar a utilização dos respectivos espaços. 

Artigo 14º 
 (Cedência para utilização do Estádio e seus equipamentos para fins desportivos)  
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1. A utilização de instalações e equipamentos, seja ela por períodos de tempo 

reduzidos, ou ainda por época desportiva, deverá ser solicitada por escrito à LEIRISPORT, 

EM nos termos previstos neste regulamento, que autorizará tendo em atenção as 

prioridades e condições de cedência adiante definidas. 

2. A autorização de utilização do Estádio será comunicada por escrito aos 

interessados, com a indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser 

revogada quando motivos ponderosos, imputáveis ao utente ou à LEIRISPORT, EM assim o 

justifiquem. 

3. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos do 

Estádio para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra utilização. 

4. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser 

retirados dos espaços e arrumados nos locais próprios, imediatamente após a sua 

utilização, de forma a garantir a segurança e conservação dos mesmos, e a não prejudicar a 

utilização dos espaços de prática por parte de outras entidades seja nas situações de treino 

ou de competição.  

5. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns 

equipamentos ou objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua 

remoção parcial ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, 

cabendo à LEIRISPORT, EM a autoridade para coordenar este processo.  

6. Caberá à LEIRISPORT, EM em articulação com as entidades utilizadoras, definir 

quais os espaços reservados para guardar os equipamentos e outros objectos. 

7. A autorização de utilização do Estádio poderá ser cancelada definitiva ou 

temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não pagamento dos custos de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no Estádio ou em quaisquer equipamentos ou materiais nele 

integrados, provocados por deficiente utilização. Não será levantado o 

cancelamento enquanto não forem financeiramente cobertos pela entidade /grupo 

de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

8. O Estádio só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas. 

9. Sempre que equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades não sejam 

retirados imediatamente após a sua utilização e causem transtorno ao bom funcionamento 

do Estádio, poderá a LEIRISPORT, EM proceder à sua remoção cobrando o preço de 

execução do serviço à entidade que seria responsável pelo mesmo. 

Artigo 15º 
(Cedência para utilização do Estádio para fins não desportivos) 
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1. A utilização do Estádio para fins não desportivos carece de autorização da 

LEIRISPORT, EM devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as 

condições definidas por aquela. 

2. A autorização de utilização do Estádio será comunicada por escrito aos 

interessados, com a indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser 

revogada quando motivos ponderosos, imputáveis ao utente ou à LEIRISPORT, EM assim o 

justifiquem. 

3. Esta utilização estará sempre condicionada à existência de um contrato de aluguer 

das instalações e equipamentos do Estádio.  

4. Os equipamentos ou objectos instalados por parte das entidades, no interior do 

Estádio, para a realização das suas actividades (decorações; mobiliário; equipamento de 

apoio; etc.) devem ser retirados dos espaços, imediatamente após o final da actividade para 

a qual foram utilizados, de forma a garantir a não prejudicar a utilização dos espaços por 

parte de outras entidades ou pela Leirisport, EM.  

5. A autorização do início da montagem de equipamentos ou objectos de apoio à 

realização de uma actividade ou evento no Estádio só será válida após a entrega de uma 

caução a especificar caso a caso no contrato de aluguer do Espaço. 

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns 

equipamentos ou objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua 

remoção parcial ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, 

cabendo à LEIRISPORT, EM a autoridade para coordenar este processo.  

7. Caberá à LEIRISPORT, EM em articulação com as entidades utilizadoras, definir 

quais os espaços reservados para guardar os equipamentos e outros objectos. 

8. A autorização de utilização do Estádio poderá ser cancelada definitiva ou 

temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não pagamento dos custos de utilização no prazo previsto; 

b) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

c) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

d) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

9. O Estádio só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas. 

10. Sempre que equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades não sejam 

retirados imediatamente após a sua utilização e causem transtorno ao bom funcionamento 

do Estádio, poderá a LEIRISPORT, EM proceder à sua remoção cobrando o preço de 

execução do serviço à entidade que seria responsável pelo mesmo. 

Artigo 16º 
 (Ordem de Prioridades na Cedência das Instalações) 

A cedência para utilização de cada uma das instalações estará sujeita à seguinte ordem de 

prioridades: 

Relvado e Vestiários/Balneários da Bancada Poente 
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1º. Actividades desportivas promovidas/apoiadas pelo Município de Leiria e pela 

LEIRISPORT, EM; 

2º. Treinos e competições de Futebol da equipa sénior da União Desportiva de Leiria 

Futebol SAD; 

3º. Treinos e competições de Futebol sénior de outras equipas do Concelho 

participantes em quadros competitivos federados; 

a) Sem a propriedade ou gestão de campos relvados próprios; 

b) Com propriedade ou gestão de campos relvados próprios 

4º. Competições de Lançamento do Dardo e Disco por parte de atletas federados 

realizados e organizados por entidades do Concelho ou pela Federação Portuguesa de 

Atletismo: 

5º. Treinos e competições de Futebol de equipas de outros escalões da União 

Desportiva de Leiria; 

6º. Outras actividades desportivas promovidas por clubes ou grupos de munícipes do 

Concelho; 

7º. Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao Concelho; 

8º. Actividades não desportivas. 

Pista de Atletismo / Zonas de Saltos e Lançamentos e Balneários/Vestiários da 
Bancada Nascente 

1º  Actividades desportivas promovidas/apoiadas pelo Município de Leiria e pela 

LEIRISPORT, EM; 

2º  Treinos e competições de Atletismo organizadas por Clubes do Concelho 

participantes em quadros competitivos federados; 

a) Sem a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

b) Com a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

3º  Treinos e competições de Atletismo de âmbito federado realizados e organizados 

por outras entidades com sede no Concelho.  

4º  Treinos e competições de Atletismo de âmbito escolar realizados e organizados 

por outras entidades com sede no Concelho.  

5º  Treinos e competições de Atletismo de âmbito federado realizados e organizados 

por outras entidades fora do Concelho.  

7º  Outras actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

8º  Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao Concelho; 

9º  Actividades não desportivas. 

Espaços Multiusos  

 

1º. Actividades Institucionais e Culturais ou de Formação promovidas/apoiadas 

pelo Município de Leiria e pela LEIRISPORT, EM; 

2º. Actividades Institucionais e Culturais ou de Formação promovidas por entidades 

do Concelho de Leiria; 
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3º. Eventos empresariais promovidos por empresas ou associações empresariais 

do Concelho de Leiria; 

4º. Eventos empresariais promovidos por empresas de outros Concelhos; 

Artigo 16º 
(Preços de utilização) 

1. Os preços a cobrar pela utilização do Estádio constam do anexo I deste Regulamento. 

2. Será passado um documento comprovativo de despesa pelos preços cobrados, pela 

utilização do Estádio. 

3. Os preços incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA. 

Artigo 17º 
(Benefícios financeiros pela utilização do Estádio) 

1. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente 

por acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de 

transmissão televisiva de determinado evento, será cobrada um valor a determinar pelo 

Conselho de Administração da Leirisport, EM. 

Artigo 18º 
(Publicidade no Estádio) 

1. A definição da exploração publicitária do Estádio, no interior e exterior do Complexo, 

é da exclusiva responsabilidade da LEIRISPORT, EM.  

2. Às entidades que pretendam realizar qualquer exploração publicitária na realização 

de eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e devem 

solicitar autorização à LEIRISPORT, EM e acordar as respectivas contrapartidas. 

Artigo 19º 
 (Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos dos preços de 

utilização mensalmente até ao 8º dia útil a contar da emissão da factura, salvo se tiverem 

acordado qualquer outra forma de pagamento com a LEIRISPORT, EM. 

2. Caso os pagamentos se efectuem nos 30 dias após o último dia útil para o 

pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento do preço de utilização da 

instalação no prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de 

recepção, informando a entidade em falta do acréscimo de encargos respectivo e que caso 

não proceda ao pagamento, até ao final do período seguinte de 30 dias da data de recepção 

da carta, será cancelada a autorização para utilização da instalação e que por cada período 

de 30 dias em atraso no pagamento correspondem a uma multa de 5% do montante em 

dívida. 

4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 

correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar o 

facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 

ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 
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Artigo 20º 
(Caução) 

1. As entidades utilizadoras, com carácter pontual, obrigam-se à entrega prévia à 

utilização do Estádio, de uma caução no montante mínimo de €1.000,00 (Mil Euros); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 

pelas entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem.  

4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

IV - CONTRA – ORDENAÇÕES 
Artigo 21º 

(Contra - ordenações) 
As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 

26.º e 27.º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto. 

V - DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 22º 

(Competência da LEIRISPORT, EM) 
Compete à LEIRISPORT, EM zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 

conservação e segurança das instalações. 

Artigo 23º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela LEIRISPORT, EM. 

Artigo 24º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor no dia seguinte após a sua aprovação pelo Conselho 

de Administração da LEIRISPORT, EM.  

ANEXOS 
Anexo I 

(Preços de utilização do Estádio) 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA 

Tabela de preços     

 

Unidade 
Valor Unit.  
s/ IVA (€) 

Valor 
Unit. c/ 
IVA (€) 

A suportar 
pela CML Serviço 

Utilização da Pista de Atletismo - zonas de saltos e 

lançamentos (atletas federados do Concelho) 
Utilizador 1,26 1,50 100% 

Utilização da Pista de Atletismo - zonas de saltos e 

lançamentos (ut. Livre) 
Utilizador 1,26 1,50 0% 

Utilização de zonas de recuperação (saunas, banhos e 

massagens) 
Hora 25,21 30,00 0% 

Utilização de cacifos Hora 0,42 0,50 0% 
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Corredor 

de pista / 

hora 

6,30 7,50 0% 
Utilização Pontual da Pista de Atletismo - zonas de 

saltos e lançamentos (ut. Livre) 

Utilização do Relvado + Balneários para TREINOS 

(clubes federados do Concelho) - até às 18h 
Hora 520,00 618,80 25% 

Utilização do Relvado + Balneários para TREINOS 

(clubes federados do Concelho) - após as 18h 
Hora 650,00 773,50 25% 

JOGOS (competições de clubes federados do 

Concelho) 
Hora a) b) 

Auditório - 2ª a 6ª feira - das 9h às 18h Hora 25 29,75 0% 

Auditório - 2ª a 6ª feira - a partir das 18h, Sábados e 

Domingos 
Hora 35 41,65 0% 

Salas - 2ª a 6ª feira - das 9h às 18h Hora 20 23,8 0% 

Salas - 2ª a 6ª feira - a partir das 18h, Sábados e 

Domingos 
Hora 25 29,75 0% 

a) Preço a fixar pela LEIRISPORT, EM em função das características do evento   

b) A definir em função de aprovação prévia pela CML    

Tendo em conta a variedade de situações que podem ocorrer no Estádio, os preços a praticar relativamente a 

determinados serviços, serão decididos pela LEIRISPORT, EM em função das especificidades das solicitações 

dos clientes, da natureza do evento, dos custos incorridos para a prestação do serviço, e em função das 

condições de mercado e/ou de outros factores a considerar em cada caso.” 

 

A Câmara analisou a proposta de regulamento e concordando com a mesma 

deliberou por unanimidade aprová-la. 

 
12.3. Proposta de Regulamento do Centro Nacional de Lançamentos 
DLB N.º 0857/06 | Foi presente o regulamento de cedência e utilização do Centro Nacional 

de Lançamentos de Leiria, que a seguir se transcreve: 
“ REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA 

Nota Justificativa 

O CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, resultante das obras de 

remodelação e ampliação efectuadas no âmbito da organização da Taça da Europa de 

Atletismo 1ª Liga é uma infra-estrutura em muitos aspectos diferente da anteriormente 

existente no mesmo local, constituindo-se como uma das mais modernas instalações para o 

treino de Atletismo do País, com condições conforto, funcionalidade e segurança que 

permitem uma qualidade de nível superior nos serviços prestados aos agentes desportivos 

no âmbito dos Treinos, Estágios e Eventos que nele se podem realizar. 

 

 

Sendo objectivo da LEIRISPORT, Desporto, Lazer e Turismo, EM, como gestora das 

instalações, salvaguardar a boa utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE  
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LEIRIA, a sua boa rentabilização social e equilibrada rentabilização económica, torna-se 

indispensável uniformizar e clarificar critérios de actuação por parte da empresa, 

regulamentando a cedência, o funcionamento, e utilização dos espaços desta Infra-

estrutura. 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 1º 
(Objecto) 

1. O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do n. º 1, do artigo 

13. º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n. º 6 do artigo 64. º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19. º da Lei n.º 42/98, de 18 de 

Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização das 

Instalações do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA e respectivos 

equipamentos fixos e móveis. 

2. O CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA inclui as seguintes instalações: 

A - De uso desportivo (competições e treinos) : 

• Uma Pista Sintética de Atletismo de seis corredores com oitenta metros de comprimento; 

• Uma caixa de saltos horizontais ; 

• Três Zonas de lançamento de peso; 

• Uma Gaiola de disco e respectiva zona de lançamento; 

• Uma Gaiola de lançamentos (normas IAAF) e respectiva zona de lançamentos; 

• Um corredor de piso sintético de lançamento de Dardo e respectiva a zona de 

lançamento; 

• Uma zona de piso de cimento , para exercícios de aquecimento;  

• Espaço relvado multiusos. 

• Vestiários e Balneários  

o Vestiários e balneários para atletas masculinos e femininos; 

o Todos os Balneários estão equipados com bancos e cabides;  

• Ginásio para treinos e aquecimento; 

B - De apoio  

• Uma sala administrativa;  

• Uma zona de estacionamento para veículos de emergência e segurança; 

C – Zonas técnicas  

• Zonas de instalações técnicas de electricidade; Águas; Gás; Avac. 

• Arrecadação  

Artigo 2º 
(Propriedade, Gestão, exploração e manutenção) 

1. O MUNICÍPIO DE LEIRIA é o proprietário do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS 

DE LEIRIA 
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2. A LEIRISPORT, EM é a entidade responsável pela gestão, exploração e manutenção do 

CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, de acordo com o contrato-programa 

aprovado em reunião de Câmara de 18 de Maio. 

3. A LEIRISPORT, EM nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 

procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, de acordo 

com o disposto no decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro. 

II – UTILIZAÇÃO  
Artigo 3º 

(Âmbito da utilização) 
Na gestão do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, procurar-se-á servir 

todos os interessados, no sentido de se rentabilizar a sua utilização, no âmbito das 

dimensões do Desporto Competição, do Desporto Espectáculo, do Desporto Lazer, de 

Formação e outras actividades de interesse para o Concelho de Leiria. 

Artigo 4º 
(Acesso para utilização) 

1. Terão acesso ao CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA os utentes 

devidamente identificados e autorizados pela LEIRISPORT, EM de acordo com o presente 

Regulamento.  

2. Para a utilização pontual do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA 

será necessária a requisição de uma credencial emitida pela LEIRISPORT, EM após 

aprovação do Conselho de Administração do pedido formulado pela Entidade ou Individuo 

através de impresso próprio. 

3. Para a utilização regular do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA 

será necessária a requisição de um cartão de utente emitido pela LEIRISPORT, EM após 

aprovação do Conselho de Administração do pedido formulado pela Entidade ou Individuo 

através de impresso próprio. 

4. Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 

pelos funcionários da LEIRISPORT, EM ou pela empresa de segurança em funções no 

CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, também devidamente identificados, 

devendo respeitar sempre as suas indicações.  

5. O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade 

sempre que a LEIRISPORT, EM considerar necessário para o bom funcionamento do 

CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA e/ou das actividades.  

Artigo 5º 
(Cedência de utilização para organização de competições desportivas) 

1. Sempre que houver cedência de utilização para a organização de competições 

desportivas, as entidades promotoras das actividades deverão obter as respectivas licenças 

e autorizações necessárias à sua realização e serão responsáveis pela sua segurança e 

policiamento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto e com a Portaria n. º 

1522-C/02, de 20 de Dezembro. 
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2. São da responsabilidade entidade organizadora da Competição desportiva, os 

seguros obrigatórios por lei quer para os praticantes, quer para os espectadores. 

3. Não é permitido, no CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, expor, 

oferecer ou vender quaisquer tipos de artigos comerciais ou promocionais, nem fazer 

qualquer tipo de publicidade, sem autorização expressa da LEIRISPORT, EM e da entidade 

responsável pela organização da competição; 

4. Na medida do permitido por lei, a LEIRISPORT, EM não assume qualquer 

responsabilidade por perdas e danos em bens e pessoas que ocorram dentro do CENTRO 

NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, quer ocorram antes, durante ou após os 

Treinos ou competições. 

5. A LEIRISPORT, EM, não garante a realização de uma determinada competição 

numa data e hora específicos, e todas as alterações que sejam efectuadas são da 

responsabilidade da entidade organizadora. 

6. A LEIRISPORT, EM, não assumirá qualquer tipo de responsabilidade no caso de 

cancelamento ou adiamento de uma competição desportiva, nomeadamente por perdas ou 

danos indirectos ou especiais, como o desapontamento por a competição não se ter 

realizado, despesas efectuadas com a deslocação ou outras. 

Artigo 6º 
(Requisição do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA) 

1. A LEIRISPORT, EM pode requisitar o CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS 

DE LEIRIA, sempre que necessário, ainda que com prejuízo dos utentes. 

2. No caso previsto no número anterior, o Utente/Entidade prejudicado será, sempre 

que possível, compensado com novo tempo de utilização, espaço alternativo, ou restituição 

da verba entretanto despendida. 

Artigo 7º 
(Utilização simultânea do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA) 

1. Está prevista a possibilidade de utilização em simultâneo de instalações do 

CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, para treinos.  

2. Para uma melhor coordenação da utilização em simultâneo das instalações deverão 

as entidades informar por escrito semanalmente (na semana anterior à que respeita o 

pedido) o horário dos treinos, que serão articulados de acordo com a ordem de prioridades 

estabelecida, depois de concertada a sua utilização entre a LEIRISPORT, EM e as 

entidades utilizadoras. 

Artigo 8º 
(Operação do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA) 

1. À entrada é obrigatório apresentar identificação ao funcionário em serviço. 

2. Caso o controlo seja efectuado por meios informáticos, só poderão aceder ao 

CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA os utentes com títulos válidos para o 

local/período horário pretendido; 
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3. Deve ser sempre respeitado o espaço reservado a cada prática desportiva de 

acordo com as normas vigentes. 

4. Deverão seguir rigorosamente as instruções que são dadas pelo pessoal em 

serviço, no absoluto respeito pelas normas vigentes. 

5. À LEIRISPORT, EM reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 

instalações, de utentes que desrespeitem as normas de utilização e todo o regulamento do 

CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA e que perturbem o normal 

funcionamento das actividades e dos serviços administrativos. 

6. Só têm acesso à arrecadação dos materiais e equipamentos os funcionários da 

LEIRISPORT, EM e os responsáveis pela sua utilização. 

7. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o CENTRO NACIONAL DE 

LANÇAMENTOS DE LEIRIA, ficam integral e solidariamente responsabilizados pelos danos 

causados no mesmo, durante o período de utilização ou desta decorrente. 

8. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, ou pela organização das 

actividades, autorizar ou não a permanência de assistência às suas actividades. 

9. Não serão permitidos jogos com bola na Pista de Atletismo Sintética e nas zonas 

reservadas para os concursos de Atletismo. 

10. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários da LEIRISPORT, EM 

no transporte e na montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos 

requisitados. 

11. A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras. 

12. É proibido fumar em todos os espaços do CENTRO NACIONAL DE 

LANÇAMENTOS DE LEIRIA. 

13. É proibida a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas no CENTRO 

NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA. 

14. O CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA possui, na recepção uma 

caixa para os utentes colocarem as suas reclamações e/ou sugestões. 

Artigo 9º 
(Horário de utilização) 

1. O horário de funcionamento do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA 

será fixado pelo Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM de acordo com a época 

do ano e em função dos interesses de funcionamento da instalação. 

2. A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual 

foi feita a marcação. 

3. Admite-se uma tolerância de quinze minutos relativamente à hora marcada para o início 

da actividade, após o que a marcação será anulada. 

4. Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 

realização de competições ou outros eventos, o qual deverá ser justificado e solicitado com 

um mínimo de 48 horas de antecedência, devendo ser autorizado pela LEIRISPORT, EM. 

5. É considerada utilização em horário nocturno: 
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6. a partir das 18.00 horas,  no período de 15 Setembro a 14 de Abril; 

7. a partir das 20.00 horas, no período de 15 de Abril a 14 de Setembro; 

III – CEDÊNCIA / LOCAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA 
Artigo 10º 

(Condições de cedência/reservas/utilização) 
1. A utilização de instalações e equipamentos, seja ela por períodos de tempo 

reduzidos, ou ainda por época desportiva, deverá ser solicitada por escrito à LEIRISPORT, 

EM nos termos previstos neste regulamento, que autorizará tendo em atenção as 

prioridades e condições de cedência adiante definidas. 

2. A autorização de utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE 

LEIRIA será comunicada por escrito aos interessados, com a indicação das condições 

previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos ponderosos, imputáveis 

ao utente ou à LEIRISPORT, EM assim o justifiquem. 

3. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos do 

CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA para os fins a que se destinam, não 

sendo permitida qualquer outra utilização. 

4. A cedência/ aluguer de qualquer espaço do CENTRO NACIONAL DE 

LANÇAMENTOS DE LEIRIA pode ser solicitada pelas entidades e utilizado nas seguintes 

modalidades: 

a) Utilização regular contratada: a utilização que abrange um período compreendido 

pelo mínimo de três meses e pelo máximo de uma época desportiva/ano lectivo, sujeita a 

estabelecimento de contrato de cedência. 

b) Utilização não regular: por períodos superiores a uma utilização e inferiores a três 

meses, cujo pedido de cedência fica sujeita à disponibilidade da (s) instalação (ões).  

c) Utilização pontual: para uma utilização, sujeita à disponibilidade de espaço; 

d) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de uma 

competição/evento, deve ser solicitada com a antecedência mínima de 30 dias. 

5. Os pedidos de cedência de espaços e/ou equipamentos existentes no CENTRO 

NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA devem ser dirigidos, por escrito, à 

LEIRISPORT, EM dentro dos seguintes prazos, de acordo com as modalidades de 

utilização: 

a) Utilização regular contratada: até ao fim da época desportiva anterior, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria, sujeita a estabelecimento de contrato de 

cedência ou através de renovação do contrato de cedência. 

b) Utilização não regular: com a antecedência mínima de 30 dias, através do 

preenchimento de ficha de candidatura própria. 

c) Os pedidos para competições devem ser feitos até 30 dias antes da 

competição/evento. 
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6. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer entidade ou grupo de 

cidadãos, sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de 

um responsável bem como o contacto telefónico.  

7. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 

8. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao 

regime de preços previsto no anexo I deste Regulamento.  

9. Depois de autorizada a cedência do espaço as entidades ficam obrigadas a cumprir 

o horário estabelecido. 

10. Quando se tratar de uma utilização regular contratada, poderão ser contratualmente 

definidas outras condições de utilização não previstas neste regulamento, desde que estas 

não sejam contraditórias com as que neste se encontram definidas. 

11. A não informação da LEIRISPORT, EM da não utilização do espaço cedido dentro 

dos prazos estabelecidos, será sujeita à cobrança do respectivo preço previsto a 100%, 

mesmo que se trate de entidades com alguma percentagem de isenção. 

12. Os pedidos de cedência que derem entrada na LEIRISPORT, EM após as datas 

fixadas, apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas em causa se 

encontrarem totalmente disponíveis, ficando os serviços dispensados de tentar encontrar 

soluções de entendimento entre as entidades interessadas. 

13. Nos casos em que de alguma forma não estiverem reunidas as melhores condições 

de acompanhamento técnico-pedagógico das classes/grupos, a LEIRISPORT, EM reserva-

se o direito de interromper ou de não autorizar a utilização dos respectivos espaços. 

14. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns 

equipamentos ou objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua 

remoção parcial ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, 

cabendo à LEIRISPORT, EM a autoridade para coordenar este processo.  

15. Caberá à LEIRISPORT, EM em articulação com as entidades utilizadoras, definir 

quais os espaços reservados para guardar os equipamentos e outros objectos. 

16. A autorização de utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE 

LEIRIA poderá ser cancelada definitiva ou temporariamente quando se verifiquem as 

seguintes situações: 

a) Não pagamento dos custos de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA ou 

em quaisquer equipamentos ou materiais nele integrados, provocados por deficiente 

utilização. Não será levantado o cancelamento enquanto não forem financeiramente 

cobertos pela entidade/grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

17. O CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA só pode ser utilizado pelas 

entidades para tal autorizadas. 
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18. Sempre que equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades não sejam 

retirados imediatamente após a sua utilização e causem transtorno ao bom 

funcionamento do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, poderá a 

LEIRISPORT, EM proceder à sua remoção cobrando o preço de execução do 

serviço à entidade que seria responsável pelo mesmo. 

Artigo 11º 
 (Ordem de Prioridades na Cedência das Instalações) 

A cedência para utilização de cada uma das instalações estará sujeita à seguinte ordem de 

prioridades: 

Pista de Atletismo / Zonas de Saltos e Lançamentos e Balneários/Vestiários  
1º  Actividades desportivas promovidas/apoiadas pelo Município de Leiria e pela 

LEIRISPORT,EM; 

2º  Treinos e competições de Atletismo organizadas por Clubes do Concelho 

participantes em  quadros  competitivos federados; 

3º          Treinos e Competições de Atletismo, organizadas pela ADAL; 

4º Treinos e Competições de Atletismo organizadas pela FPA; 

5º  Treinos e competições de Atletismo de âmbito escolar realizados e organizados por 

escolas do Concelho   

6º  Actividades desportivas promovidas por entidades do Concelho; 

7º  Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao Concelho; 

8º  Actividades não desportivas. 

Artigo 12º 
(Preços de utilização) 

1. Os preços a cobrar pela utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS 

DE LEIRIA constam do anexo I deste Regulamento. 

2. Será passado um documento comprovativo de despesa pelos preços cobrados, pela 

utilização. 

3. Os preços incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA, à 

taxa legal em vigor na data da utilização. 

Artigo 13º 
(Benefícios financeiros pela utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE 

LEIRIA) 
Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 

acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 

televisiva de determinado evento, será cobrada um valor a determinar pelo Conselho de 

Administração da Leirisport, EM. 

Artigo 14º 
(Publicidade no CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA) 

1. A definição da exploração publicitária do CENTRO, no interior e exterior do 

Complexo, é da exclusiva responsabilidade da LEIRISPORT, EM.  
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2. Às entidades que pretendam realizar qualquer exploração publicitária na realização 

de eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e devem 

solicitar autorização à LEIRISPORT, EM e acordar as respectivas contrapartidas. 

Artigo 15º 
 (Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos dos preços de 

utilização mensalmente até ao 8º dia útil a contar da emissão da factura, salvo se tiverem 

acordado qualquer outra forma de pagamento com a LEIRISPORT, EM. 

2. Caso os pagamentos se efectuem nos 30 dias após o último dia útil para o 

pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 8%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento do preço de utilização da 

instalação no prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de 

recepção, informando a entidade em falta do acréscimo de encargos respectivo e que caso 

não proceda ao pagamento, até ao final do período seguinte de 30 dias da data de recepção 

da carta, será cancelada a autorização para utilização da instalação e que por cada período 

de 30 dias em atraso no pagamento correspondem a uma multa de 8 % do montante em 

dívida. 

4. As reservas para utilização pontual e exclusiva implicam o imediato pagamento dos 

preços correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se a entidade 

utilizadora comunicar o facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se 

verifiquem motivos ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 16º 
(Caução) 

1. As entidades utilizadoras, com carácter pontual, obrigam-se à entrega prévia à 

utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, de uma caução no 

montante mínimo de €500,00 (Quinhentos Euros); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos 

causados pelas entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem.  

IV - CONTRA - ORDENAÇÕES 
Artigo 17º 

(Contra - ordenações) 
As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 

26.º e 27.º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto. 

V - DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 18º 

(Competência da LEIRISPORT, EM) 
Compete à LEIRISPORT, EM zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 

conservação e segurança das instalações. 
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Artigo 19º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela LEIRISPORT, EM. 

Artigo 20º 
(Entrada em vigor) 

Este regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação pelo Conselho de 

Administração da LEIRISPORT,EM.  

ANEXOS 
Anexo I 

(Preços de utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA) 
CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA 

 

Tabela de preços     

Unidade 
Valor Unit. s/ 

IVA (€) 
Valor Unit. c/ 

IVA (€) 

A 
suportar 
pela CML Serviço 

Utilização dos Equipamentos de Atletismo - Pista de 

Atletismo , zonas de saltos e lançamentos + ginásio 

(atletas federados do Concelho)  

utilizador  2,48 3,00 100% 

Utilização dos Equipamentos de Atletismo - Pista de 

Atletismo , zonas de saltos e lançamentos +  ginásio  

(atletas federados na FPA) 

utilizador 2,48 3,00 0% 

Utilização Pontual e Exclusiva dos Equipamentos de 

Atletismo - Pista de Atletismo , zonas de saltos e 

lançamentos +  ginásio  (Entidades Federadas do 

Concelho) 

hora 55,00 61,55 100% 

Utilização Pontual e Exclusiva dos Equipamentos de 

Atletismo - Pista de Atletismo , zonas de saltos e 

lançamentos +  ginásio  (outras entidades) 

hora 55,00 61,55 0% 

Ginásio ( utilização individual ) hora  2,48 3,00 0% 

Utilização dos Vestiários/ Balneários (ut. Livre) utilizador 0,41 0,50 0% 

Utilização do Centro  para Treinos EXTRA ATLETISMO  

(clubes federados do Concelho)  
hora 650,00 786,5 0% 

a) ILUMINAÇÃO - Após as 18h00 no horário de Inverno e após as 20h00 no horário de Verão 

acrescem a todos os valores 25 % “ 

  

A Câmara analisou a proposta de regulamento e concordando com a mesma 

deliberou por unanimidade aprová-la. 

  

 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. 
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 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 
Pedido de cedência da posição contratual na aquisição do Lote 9, da Zona Industrial 
da Cova das Faias (ZICOFA) 
DLB N.º 0858/06 | Presente a comunicação, registada sob o n.º ENT. 11539/06 e 

proveniente da Larantigo – Sociedade de Construções, S.A, na qual solicitam que lhe seja 

autorizada a cedência da posição contratual na aquisição do Lote 9, integrante do 

Loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias, a favor da sociedade Leiritrónica, Ldª. 

Invocam o facto de ter sido manifestado interesse, quer pela Câmara Municipal de 

Leiria quer pela Junta de Freguesia de Marrazes, em exercer o direito de preferência pelo 

valor da licitação quando foi solicitada a devolução daquele lote, facto que não se 

concretizou, uma vez que a quantia entregue não lhe foi restituída. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a cedência da 

posição contratual da Larantigo, S.A à sociedade Leiritrónica, Ldª. Mais deliberou diferir a 

eficácia desta deliberação até à tomada de decisão, sobre este assunto, pela Junta de 

Freguesia de Marrazes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Ponto dois 
Leiria a Marchar, 2006. Alterações ao Trânsito 
DLB N.º 0859/06 | A cidade de Leiria prepara-se para receber a edição de 2006 das 

Marchas Populares. Acontecimento de importância no concelho tem como palco natural a 

área central da cidade, este ano na Zona Desportiva de Leiria.  

Este ano o percurso das Marchas Populares será o seguinte: 

o Concentração no Largo Comendador José Lúcio da Silva e a Rua Américo 

Cortês Pinto; 

o Avenida Heróis de Angola; 

o Praça do Emigrante; 

o Rua Cidade de Maringá; 

o Rotunda da Zona Desportiva; 

o Avenida Bernardo Pimenta. 
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O Parque de Estacionamento junto das Piscinas Municipais fica encerrado entre as 00 

horas do dia 13 de Junho e as 2 horas do dia 18 de Junho, para montagem das estruturas 

da bancada. 

O Parque de Estacionamento do Mercado de Levante, onde será feita a concentração da 

Marcha das Crianças, fica encerrado após a realização do Mercado, até ao final do desfile 

das Marchas Populares. Pode ser utilizado como estacionamento para os participantes nas 

actividades. 

O Largo Comendador José Lúcio da Silva e a Rua Américo Cortês Pinto serão encerradas 

ao trânsito para concentração das Marchas a partir das 20h00m do dia 17 de Junho. 

Para a realização do desfile serão necessárias as seguintes alterações ao trânsito, que 

vigorarão entre as 21h30m e as 22h15m do dia 17 de Junho: 

• O trânsito será encerrado na Avenida Heróis de Angola, Rua de São Francisco, 

Praça do Emigrante, Avenida Cidade Maringá, Rotunda do Estádio (parcialmente), 

Avenida D. João III e Avenida 25 de Abril, entre a Rua Dona Bárbara Vaz Preto e a 

Rotunda do Estádio, Rua Rossio dos Borges, Rua Coronel Teles Sampaio Rio e 

Avenida Bernardo Pimenta, entre a Rotunda do Estádio e a Rotunda interna da 

Zona Desportiva;  

• De forma a possibilitar o acesso dos veículos de transporte de passageiros à 

Central de Transportes, estes podem circular na Av. 25 de Abril para acesso à Rua 

Capitão Mouzinho de Albuquerque. Após a saída da Central de Transportes, os 

autocarros seguirão para a Avenida D. João III, para sair do perímetro. Os táxis, no 

final da Avenida Heróis de Angola, deverão seguir para a Rua de São Francisco, 

Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Largo Cónego Maia e Rua Barão de 

Viamonte;  

• Os veículos provenientes do interior da Zona Desportiva serão encaminhados para 

a Avenida 25 de Abril, no sentido ascendente; 

Entre as 21h30m do dia 17 de Junho e as 2h00m do dia 18 de Junho, a Avenida Bernardo 

Pimenta, entre a Rotunda do Estádio e a Rotunda interna da Zona Desportiva (da bola), 

continuará encerrada ao trânsito. 

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. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
Empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, para financiamento de diversos 
investimentos até ao montante de €2.457.630,00 (dois milhões, quatrocentos e 
cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta euros) 
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DLB N.º 0860/06 | Presente o processo para contratação do empréstimo em epígrafe bem 

como o Relatório do Júri. 

Foram convidadas a apresentar propostas as seguintes instituições de crédito, 

nacionais e internacionais: 

 INSTITUIÇÃO 
 

Banco BPI 
 

Banco Espírito Santo 
 

Banco Millenium BCP  

 

 Banco Totta & Açores 
 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria 
 

Caixa Geral de Depósitos 
 

Dexia Crédit Local  

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria não apresentou proposta. 

«RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
«Concurso aberto pela Deliberação da Câmara Municipal de Leiria n.º 707/06, de 25 

de Maio. 

«Às 16h 15m de 13 de Junho de 2006 reuniu, no Edifício-Sede do Município de 

Leiria, o Júri do concurso em epígrafe para apreciação do mérito das propostas, que 

elaborou o presente Relatório. 

«Todas as propostas, incluindo as variantes, foram aceites 

PROPOSTAS 

INSTITUIÇÃO TAXA Spread COMISSÕES PERÍODO 

Dexia 

Variável 

Euribor1 6M in 

advance 

(standard) 

0,11% - 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

Dexia 

Fixa 

(standard) 

1.º ano Euribor 

qq. 

Seguintes 

Swap (9Jun = 

4,15%) 

1.º ano = 

0,05% 

Seguintes = 

0,15% 

- 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

Dexia 

Variável 

(bonificada) 

1.º ano Euribor 

 

1.º ano – 0,05%

Seguintes 

a) = -0,03%  
- 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência
 

                                                 
1 Euro Interbank – Offer Rate 
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qq. 

a) Libor 6M 

USD≤ 6,75% 

=> Euribor 6M 

b) Libor 6M 

USD > 6,75% 

=> Libor 6M 

USD 

 

b) = 0,00% 

Dexia 

Fixa 

 (bonificada) 

1. º ano = 

Euribor qq. 

Seguintes 

a) Libor2 6M 

USD≤ 6,75% 

=> 3,55% 

b) Libor 6M 

USD > 6,75% 

=> Libor 6M 

USD 

1.º ano = 

+0,05% 

Seguintes 

a) – 

 b) = 0,00% 

- 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

BES 

Euribor 6M 0,090% - 1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

CGD 

Variável 

Euribor 6M 

 base 360 

0,089% - 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

CGD 

Fixa 

4,040%   

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

Banco BPI 

Variável 

Euribor 

qualquer 

0,20%  

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

Banco BPI 

Variável 

a)  

Euribor[2,75%; 

5%] => Euribor 

6M 

b)  

a)  

Para 5 anos = 

+0,085 

Para 10 anos = 

0,00 

 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

Para 15 anos = 

                                                 
 
2 London Interbank – Offer Rate 

 
 
CMLeiria/ Acta n.º 14, de 2006.06.16 
 
 



                                                                                                                                                                        890 (131) 
   

Se o indexante 

se situar fora 

do intervalo 

então será 

Euribor 6M + 

0,20% e a 

diferença entre 

o limite máximo 

do intervalo e a 

taxa no 

momento 

-0,05 

b) - 

Banco BPI 

Fixa (IRS – 

Interest Rate 

Swap) 

5 anos = 4,05%

10 anos = 

4,25% 

15 anos = 

4,325% 

-  

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

Banco BPI 

Fixa (IRS) 

crescente 

2006 = 3,45% 

2007 = 3,70% 

2008 = 3,95% 

2009 = 4,20% 

2010 = 4,20% 

2011 = 4,45% 

2012 = 4,60% 

2013 = 4,70% 

2014 = 4,95% 

2015 = 4,95% 

2016 = 5,20% 

2017 = 5,20% 

2018 = 5,45% 

2019 = 5,45% 

2020 = 5,70% 

2021 = 5,70% 

 

- - 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

Banco 

Millenium BCP

Variável 

Euribor ou 6M  
0,090% - 1 ano de carência
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Banco 

Millenium BCP

Fixa 

4,40% 
-  1 ano de carência

BTA/Santande

r 

Variável 

Euribor 6M 
0,40% - 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

BTA/Santande

r 

Fixa 

 

4,59% 
- - 

1 ano de 

utilização 

1 ano de carência

«Analisadas todas as propostas, incluindo as diversas variantes apresentadas, e 

ponderada a situação dos indexantes Euribor e Libor USD, nomeadamente a sua evolução 

recente, o momento económico e financeiro da Zona Euro, e a evolução do Euro, e dos 

EUA, bem como da sua moeda o US Dólar, o Júri, ciente da incerteza dos comportamentos 

no mercados monetários a médio e longo prazos, apresenta as seguintes CONCLUSÕES: 
  

1. Taxa variável 

1.1. Se a opção for pela taxa variável, o Júri considera que a proposta, estruturada, do 

Banco BPI para o indexante Euribor a movimentar-se num intervalo com o limite mínimo de 

2,75% e o limite máximo de 5% é a melhor proposta, porque, num quadro de normalidade 

económica e financeira na Zona Euro, é expectável que a variação do indexante se 

contenha dentro destes limites. 

1.2. Se se pretender uma proposta sem risco e apenas sujeita às variações do indexante, o 

Júri considera, então, que a mais interessante é a da Caixa Geral de Depósitos com a 

Euribor a 6 meses e um spread de 0,089%. 

 

2. Taxa fixa 

2.1. Se a opção for não correr qualquer risco, o Júri considera que a proposta mais 

interessante é a da Caixa Geral de Depósitos com uma taxa de 4,040% para todo o período. 

2.2 – Se a opção for por uma proposta estruturada, o Júri considera então que a melhor 

proposta é a do Dexia Crédit Local, bonificada, com, no primeiro ano, a taxa Euribor a 

qualquer período (de acordo com a nossa opção), acrescida de um spread de 0,05% e nos 

anos seguintes a taxa de 3,55% se a Libor 6M USD3 variar até um tecto de 6,75%4 ou, se a 

Libor USD ultrapassar o tecto, a Libor 6M USD. 

 

3. Opções do Júri 

3.1. taxa variável 

A proposta do Banco BPI supracitada. 

3.2. taxa fixa 

A solução sem risco, proposta supracitada da Caixa Geral de Depósitos. 

                                                 
3 Hoje, 13 de Junho, 5,418% 
4 O escritório de representação em Lisboa afirmou-nos que este tecto pode ser alterado para 7%. 
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Obs.: O facto de ser apresentado o indexante Libor USD induz um grau de incerteza muito 

elevado, com um grande potencial de ameaça, face ao comportamento do US Dólar e das 

taxas da FED (a Reserva Federal ou Banco Central) dos EUA. 

3.3. O Júri considera que no prazo de 15 anos e nas condições de desenvolvimento 

económico normal na Zona Euro, a proposta mais atractiva é a do Banco BPI, referida em 

3.1..  

O presente Relatório é aprovado por unanimidade 

Leiria, 13 de Junho de 2006». 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade concordar com a 

opção do Júri expressa no Relatório de Análise no ponto 3.3 e manifesta a intenção de 

contratar o empréstimo junto do Banco BPI, SA nas condições da proposta estruturada à 

taxa variável com o indexante Euribor 6M a movimentar-se num intervalo com o limite 

mínimo de 2,75% e o limite máximo de 5%, para o período de 15 anos à taxa Euribor 6M 

deduzida de 0,05%, sendo que, se a Euribor 6M se situar fora do intervalo referido, além da 

mesma acrescida da margem de 0,20% p.a., acresce a diferença para o limite do intervalo 

mais próximo. 

Nos termos e conforme o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, e atento ainda o disposto no n.º 5 do artigo 23.º da Lei das 

Finanças Locais, a Câmara apresenta à Assembleia Municipal o pedido para a contracção 

do presente empréstimo, conforme o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 53.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. 

No âmbito do instituto da audiência prévia prevista no artigo 108.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, o prazo para as instituições de crédito concorrentes se 

pronunciarem é de cinco dias úteis. Não havendo qualquer reclamação, será o presente 

projecto de decisão considerado deliberação definitiva. 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e cinquenta minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 

Director do Departamento Administrativo e Financeiro_________________________ 
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