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Acta n.º 13/2006 
 

 

Ao primeiro dia do mês de Junho do ano de dois mil e seis, no Salão Nobre, no 

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

a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora Presidente, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel 

Domingues Lourenço, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Eng.º Fernando Brites 

Carvalho, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dona Célia Maria do 

Arneiro e Dr. Raul Miguel de Castro. 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

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

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

obras particulares e de loteamentos.  

Esteve presente por parte do Departamento de Obras Municipais, Eng.º Carlos 

Alberto, Director do Departamento, para prestação de esclarecimentos sobre os processos 

do seu departamento. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e trinta minutas 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 n.º 1508/87 – Irmãos Oliveira, Lda 

1.1.2. Processo n.º 267/05 - Hermínio António Santos 

1.1.3. Processo n.º 621/05 - Manuel de Jesus Francisco 

1.1.4. Processo n.º 647/05 - Menuexpresso - Catering, Lda 

1.1.5. Processo n.º 936/05 - Isabel Maria André dos Santos Ponte Duarte 

1.1.6. Processo n.º 1129/05 – José Carlos Santos Moreira 

1.1.7. Processo n.º 1287/05 - Sandra Ferreira dos Santos 

1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 
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1.2.1. Processo de informação prévia n.º 24/05 - José Carlos Santos Moreira 

1.2.2. Processo de informação prévia n.º 6/06 - Luís Miguel Alçada Tomás de Almeida 

1.3. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 

1.3.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 25/04 – Petróleos de Portugal – 

Petrogal, S.A. 

1.3.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 20/05 - Repsol Butano Portugal, R. B., 

S.A. 

1.4. Análise do seguinte processo de vistoria 

1.4.1. Processo de vistoria n.º 12/05 – Condomínio do prédio sito na Avenida Marquês de 

Pombal, n.º 21, Leiria 

1.5. Análise do seguinte processos de participação 

1.5.1. Processo de participação n.º 287/05 – Serviço Municipal de Protecção Civil 

1.6. Análise do seguinte processo genérico 

1.6.1. Processo genérico n.º 18/06 - António Rodrigues Antunes, Farmácia Unipessoal, Lda. 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 115/2003-Construção do Pavilhão Polidesportivo dos Pousos. 

Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais. 

2.2. Processo n.º T – 234/2001-Construção do edifício sede de Freguesia e extensão do 

Centro de Saúde dos Pousos. 1.ª Fase. Estudo de revisão de preços para aprovação. 

2.3. Processo n.º T – 06/2004-Remodelação do Mercado Municipal do Pedrógão – 

Coimbrão. Estudo de revisão de preços para aprovação. 

2.4. Processo n.º T – 112/2004-Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Estudo de revisão 

de preços para aprovação. 

2.5. Processo n.º T – 112/2004-Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Informação de 

trabalhos e prorrogação de prazo. 

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

Leiria – proposta de decisão final. Requerente: João Emanuel Malhão Ribeiro da Silva 

3.2. Pagamentos 

3.3. Pedido de desistência da aquisição do Lote 9 da ZICOFA, pela Salvador Caetano, S.A. 

3.4. Resumo de Tesouraria 

Ponto quatro  
4.1. Voto de Pesar  

4.1.1. Maria Isabel Silva Joaquim 

4.1.2. José Manuel Valente Rodrigues Rito 

4.2. Alteração ao valor do seguro de acidentes pessoais dos Eleitos Locais 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
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5.1.1. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 196-

A/01, de 10 de Março: Maria de Fátima Nabais Varandas Morgado. 

5.1.2. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. 11028/06) 

5.1.3. Ratificação de despacho. IV Fitumes-Festival Internacional de Tunas Mistas. 

Alargamento do horário das discotecas da cidade (Ent.12395/06) 

5.1.4. Alargamento de horário de funcionamento (Fax.2728/06) 

5.1.5. Atribuição de lugar cativo no Mercado de venda por grosso do Falcão – têxteis, 

calçado e outros (Ent.12085/06) 

5.1.6. Mercado Falcão (têxteis). Alteração de data da realização (Int.5721/06) 

5.1.7. Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Período de funcionamento 

5.1.8. Anulação/inutilização de bilhetes. Receitas cobradas por cobradores 

5.1.9. Cervejaria Camões. Inconvenientes decorrentes das obras de intervenção Polis (Ent. 

10751/06) 

5.1.10. Conselho Cinegético Municipal (CCM). Eleição pela Assembleia Municipal dum 

autarca de freguesia  

5.2. Análise do seguinte processo relacionado com o Ambiente 
5.2.1. Apoio à Global Notícias pela iniciativa “Construções na Areia”, a realizar na Praia do 

Pedrógão no dia 15 de Agosto de 2006 (ENT 2006/8053) 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
6.1.1. XIX Desfile Carnavalesco da Carreira. Pedido de subsídio 

6.1.2. Artes na Praça 

6.1.3. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Abril 2006 

6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
6.2.1. Protocolo de Cooperação com a Escola Superior de Educação de Leiria 

6.2.2. Protocolo com o Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis 

6.2.3. Isenção da Taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca. Centro 

Regional de Sangue de Coimbra 

6.2.4. Isenção da Taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca. Grupo 

Alegre e Unido da Bajouca (Apresentação de DVD do Rancho Folclórico) 

6.2.5. Programa de apoio ao associativismo desportivo/infra-estruturas. Candidatura de 

Junho de 2006 

6.3. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
6.3.1. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2005. Liquidação da 2.ª parte do Apoio 

Pontual II ao Corpo Nacional de Escutas. Escutismo Católico Português – Agrupamento de 

Escuteiros do C.N.E. n.º 762 de Maceira (Int.5890/2006) 

6.3.2. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio Pontual II. Associação 

Cultura e Juventude (Ent.8780/06) 

6.3.3. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio Pontual II. Corpo Nacional 

de Escutas. Escutismo Católico Português – Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 

de Monte Real (Ent.10924/2006) 
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6.3.4. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio Pontual II. Corpo Nacional 

de Escutas. Escutismo Católico Português – Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 776 

de Cruz D´Areia / Leiria (Ent.11074/2006) 

6.3.5. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio Pontual II. Federação das 

Associações Juvenis do Distrito de Leiria (Ent.11176/06). 

Ponto sete 
7.1. Apoio à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Reixida 

7.2. Apoio à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria 

7.3. Apoio à Junta de Freguesia do Coimbrão para regularização do areal, reparação de 

passadiços e remoção de areias da marginal da Praia do Pedrógão. Rectificação 

7.4. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Eufémia para arranjos na rotunda do Casal da 

Ladeira 

7.5. Apoio à Junta de Freguesia de Caranguejeira para parque de merendas do Monte da 

Palmeiria 

7.6. Aldeia de Natal/Casa da Solidariedade. Apoios 
 

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

Ponto um 
Junta de Freguesia de Leiria. Transferência de verba 

Ponto dois 
2.1. Projecto de Intervenção - Avenida General Humberto Delgado: 1ª Fase 

2.2. Protocolo a Celebrar entre o Município de Leiria e Maria da Conceição Carreira 

Constantino Pereira Rodrigues, Cândido Manuel Constantino Pereira Rodrigues e Helena 

Maria de Fátima Constantino Rodrigues de Ornelas Afonso 
2.3. Protocolo a Celebrar entre o Município de Leiria e a Sociedade “Domingues & 

Domingues, Lda 

Ponto três 
Apoio para a utilização do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. Grupo Desportivo e 

Recreativo de Parceiros. Ratificação de despacho 

Ponto quatro 
Protocolo a celebrar entre “Águas do Mondego” e o Município de Leiria. Redes em “baixa”. 

Elaboração de Projectos. 

Ponto cinco 
Candidatura ao programa AGRIS 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor António José Filipe Monteiro  
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O Senhor António Monteiro iniciou a sua intervenção perguntando se, agora que 

começaram os dias de calor, vai começar a ouvir o ruído de um estabelecimento muito 

conhecido no Jardim, situação recorrente desde 2004.  

Disse que mais incomodativo que o barulho é quem tem a apetência para licenciar 

não fazer nada para resolver a situação. 

Na sua opinião, fez-se uma lei do ruído porque se reconheceu o papel da 

degradação da qualidade de vida. Ora, perguntou, quais são os meios de que a Câmara 

dispõe para controlar esta situação? «O equipamento para medir o ruído não é assim tão 

caro e além disso a Câmara não se pode queixar com falta de meios financeiros se anda 

transferir dinheiro para outros projecto» referiu ainda. 

Mais afirmou já ter feito dezenas de queixas à PSP, que o informou tê-las 

encaminhado para a Câmara, a qual, por seu turno, alegou não ter recebido quaisquer 

queixas.  

Lembrou ironicamente que todos os anos, no Natal, existe uma campanha do ruído, 

Questionou se tinha que ouvir a publicidade dos outros, afirmando que quem quer fazer 

publicidade que a faça por outro meio. Disse que no dia de Natal fora acordado às 9.00h 

com o ruído dos altifalantes.  

Continuou a sua intervenção dizendo que esta situação já era muito antiga, que 

vinha desde o tempo do Eng.º Lemos Proença. «No primeiro mandato desta Câmara foi 

apresentada nova queixa, entretanto já se passaram 8 anos. Será que temos de continuar a 

ouvir ruído?», foram estas as suas palavras. 

Quis também saber quais os critérios que estão na base da atribuição das licenças 

especiais de ruído, embora tenha concordado que existem situações especiais, como por 

exemplo, na altura das comemorações dos Santos Populares. Porém, afirmou, as situações 

especiais estavam a transformar-se em situações normais. 

Para finalizar, o Senhor António Monteiro lembrou que no Largo 5 de Outubro está 

previsto um recinto para a realização de espectáculos, tendo perguntado se a Câmara, ao 

invés de controlar o ruído, o vai promover. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães começou por explicar que quando 

receberam as queixas da PSP não tinham competências para resolver a situação pelo que 

as enviaram para a ex-Direcção Regional do Ambiente, tendo também informado que o 

mapa de ruído da cidade de Leiria estava em fase de elaboração. 

Quanto ao ruído, no Natal de 2003 não houve música e os comerciantes, na altura, 

reclamaram essa ausência. Por isso, a Câmara entendeu retomar a passagem de música 

de Natal durante a quadra festiva. 

A Senhora Presidente explicou que as maiorias são um conceito de democracia. Na 

verdade, a emissão de música, de fundo, na quadra natalícia é uma coisa perfeitamente 

ajustada à época, desde que se protejam os locais onde habitam pessoas. 

 O papel da Câmara, retorquiu, consiste em ouvir as pessoas e depois decidir: aquela era 

uma decisão de pormenor e a Câmara Municipal, com base na sensibilidade dos visitantes, 

dos comerciantes e dos cidadãos leirienses nessa quadra, decidiu passar a música de 

Natal. Disse «Tem que tomar-se uma decisão e ela tem sido tomada nessa base». Em 
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resposta à intervenção do munícipe, a Senhora Presidente disse ainda, que se tomaria a 

decisão que se entendesse mais acertada. 

O Senhor António Monteiro interveio novamente, dizendo que as pessoas queixavam-se 

mas já não reclamavam porque sabiam que a Câmara Municipal não fazia nada e perguntou 

se, caso arranjasse um abaixo-assinado, mudaria alguma coisa.  

A Senhora Presidente respondeu que seria um dado para acrescentar ao assunto, que 

depois seria analisado. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que, no passado, foram realizadas 

várias medições na rua durante a quadra natalícia, em resultado das quais se apurou que 

não foram excedidos os limites permitidos por lei, à excepção do dia da abertura, em que o 

sistema se avariou. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço perguntou ao munícipe se não achava estranho 

ser ele o único a reclamar desta situação. 

O Senhor Monteiro respondeu que para ele o estranho era haver uma lei que 

salvaguardasse a matéria e que a Câmara autorizasse e emitisse licenças especiais de 

ruído sem qualquer controlo. 

 

Intervenção do Senhor João Trindade 
 

O Senhor João Trindade veio a reunião de Câmara como representante dos lotes 1 e 2, na 

Rua Paulo VI, e do administrador do seu prédio. Nestes prédios, informou, existia uma área 

de logradouro nas traseiras com cerca de 250 m² e dado que, em 1996, existiam 16 a 17 

crianças, enviou-se uma carta à Junta de Freguesia dos Marrazes, a pedir uns tijolos e uns 

baloiços e um escorrega ao Município de Leiria.  

Em 1997 recebeu um ofício do Município (ofício n.º 8669), a explicar que o lote onde 

habitava pertencia a um processo de loteamento (loteamento n.º 10/90) que ainda não se 

encontrava aprovado e que foi arquivado por desinteresse do loteador.  

Aquando da recepção do ofício foi a reunião de Câmara, no dia 28 de Maio de 1997, na qual 

explicou que o lote 1 fora construído em 1984 e o lote 2 em 1989/1990, sendo este último 

propriedade do actual Presidente da Junta de Freguesia dos Pousos, não tendo recebido, 

posteriormente a esta reunião, mais informação. 

De 1998 a 2001 esteve ausente de Leiria, devido à sua profissão e quando voltou, retomou 

o assunto. Em 2002 reencaminhou o assunto à Junta de Freguesia dos Marrazes, onde foi 

informado pela sua Presidente, Senhora Dra. Sofia, do seu reencaminhamento para a 

Câmara, e desde então tem sido a Dra. Neusa Magalhães a sua interlocutora. 

De seguida, colocou alguns problemas que gostaria de ver resolvidos: 

a) «as pessoas que lá moram e as pessoas que se dirigem às empresas ali 

situadas têm de transgredir o Código da Estrada, porque colocaram um traço contínuo na 

faixa de rodagem não permitindo assim, cortar à esquerda (na direcção de Leiria para a 

Estrada Nacional n. º 1); 

b) além disso, no lado direito da estrada já se encontram os vários contentores 

de lixo (Vidro, Embalagens, Cartão e Orgânico), enquanto no lado esquerdo só existe o do 
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lixo orgânico.» Perguntou se teria de passar a estrada para despejar o lixo separado. Já 

falou com a Valorlis e o Dr. Pedro respondeu que não habitavam pessoas suficientes nos 

prédios para mandar colocar mais contentores do lixo; 

c) «existe um muro de sustentação de terras do jardim em risco de colapsar. 

Sobre este assunto fiz uma participação em 22 de Setembro de 2005 e até hoje aguardo 

uma resposta. Se não fosse um condónimo a colocar uma cruzeta em ferro, aquele muro 

provavelmente já teria caído»;  

d) relativamente ao loteamento, questionou de quem era a responsabilidade, 

se este tinha ou não sido entregue. Perguntou também se, passados 16 anos, qual era a 

possibilidade de o loteador o entregar à Câmara; 

Finalizou a sua intervenção perguntando como é que eles, residentes nos ditos 

lotes, na qualidade de munícipes, poderiam resolver os problemas citados, os quais, em sua 

opinião, pareciam resultar da falta de resposta do Município. Pois, se desde Julho de 2005, 

altura em que a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães e o Senhor Eng.º Álvaro Duarte 

se deslocaram ao local, esperavam pelos tijolos, pelo cimento e areia que lhes foi 

prometido! 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que relativamente às marcas no 

pavimento, ele próprio já as tinha verificado in loco e, tratando-se de estrada que não é 

propriedade do Município de Leiria, mas sim da EP – Estradas Portuguesas, iriam interpelar 

este organismo. 

Informou também que, na parte urbana, de cima, só existe o problema do muro que está 

fissurado, que a sua altura não é suficiente para provocar grandes riscos e que se a 

responsabilidade for do Município, este assumirá as despesas da sua reparação. 

Quanto ao processo, reiterou, ele é de facto muito antigo, já foi analisado e realmente não 

chegou ao fim. Mais sugeriu a consulta à Divisão Jurídica e propôs que, no prazo de 15 

dias, voltassem a falar, uma vez que qualquer intervenção antes da análise jurídica do 

processo seria prematura.      

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães respondeu que fez tudo o que podia ser 

feito dentro da sua área e que, no respeitante à cedência do material, encaminhou o pedido 

para os serviços municipais com competência na matéria. 

 

Intervenção da Senhora Presidente 
 
DLB N.º 0708/06 | Pela Senhora Presidente foi presente o pedido de suspensão do 

mandato da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Gaspar Antunes Caleira, com a Ent n.º 

06/13827, de 30 de Maio, em que solicita a respectiva substituição, a fim de respeitar 

compromissos eleitorais assumidos, no período entre 1 de Junho a 30 de Setembro do 

presente ano. 

A Câmara, após ter apreciado o pedido, ao abrigo das disposições conjugadas dos 

n.ºs 1, 2 e 6 do artigo 77.º,  da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou com os votos favoráveis dos Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e com a abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido Social 
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Democrata e da Vereadora eleita pelo Partido Popular aprovar o pedido de suspensão 

do mandato da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Gaspar Antunes Caleira, pelo período de 1 

de Junho a 30 de Setembro.  

A cidadã não eleita que constava nas listas do Partido Socialista imediatamente a 

seguir, Carla Alexandra Ferreira Sebastião, vem invocar (Ent. n. º 06/14807) a 

impossibilidade, de momento, de assumir funções, por razões académicas temporárias.  

 A Câmara, após ter analisado o pedido e aceitando as razões invocadas, convocou 

a cidadã imediatamente a seguir naquela lista, a Célia Maria do Arneiro, que tendo-se feito 

presente, e não havendo recusa escrita da sua parte, foram a sua identidade e legitimidade 

verificadas, passando de imediato a substituir a supracitada Vereadora. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço 
DLB N.º 0709/06 | A Câmara Municipal de Leiria foi surpreendida, na passada quarta-feira, 

dia 31 de Maio, pela notícia do falecimento repentino de Joaquim Manuel de Oliveira, o 

conhecido e respeitado Quiné. 

Nesta hora de tristeza para a Família, mas também para o Concelho e o Distrito de Leiria, é 

devida uma palavra de homenagem e tributo a um homem bom, que muito fez pela Cultura 

e a Cidadania. 

Figura simples e discreta, Quiné dedicou a sua vida a enriquecer os outros. Actor de 

reconhecidíssimos méritos, encenador e animador de tantos e tantos grupos de Teatro, 

nunca buscou a fama ou a glória individuais. 

Desde ontem, Leiria ficou mais pobre. 

A Câmara Municipal de Leiria, certa de interpretar o sentir da generalidade dos Leirienses, 

curva-se respeitosamente perante a sua memória e endereça à Família de Joaquim Manuel 

de Oliveira as suas mais sentidas condolências. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade apresentar à Família de 

Joaquim Manuel de Oliveira um voto de mais profundo pesar. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
O Senhor Vereador Dr. Raul Castro, pediu informações sobre o número de visitantes do 

M|i|mo em 2005 e quanto já se gastou até ao momento.  

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que essas informações estavam 

disponíveis, e que as iria trazer a reunião.  

Questionou também quando estariam concluídos o ATL e o Jardim-de-infância da Boa 

Vista.  

Perguntou ainda, se existia algum compromisso relativamente à construção do pavilhão e 

das piscinas na Boa Vista.  

A Senhora Presidente respondeu que não existia nenhum compromisso. O que se tem 

conversado é que têm de aguardar pela conclusão do Plano Municipal do Desporto, e 

primeiro ainda estariam as 2 freguesias, relativamente às quais já existem compromissos 

para os pavilhões (Souto da Carpalhosa e Cortes). 
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O Senhor Vereador Dr. Raul Castro, questionou o Dr. Vitor Lourenço se sabia o que se 

tinha passado no dia 11 de Maio de 2006 no Teatro Miguel Franco. Recebeu uma carta de 

um espectador que alertava para o facto do filme previsto não ter sido exibido, devido à falta 

de qualidade da fita, sem que fossem prestadas quaisquer explicações. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço respondeu que o filme estava riscado e foi 

explicado a todas as pessoas que voltaria a ser exibido em Leiria gratuitamente para 

aqueles que detivessem bilhete.  

Só depois do segundo dia de exibição é que o Teatro Miguel Franco, chegou à conclusão 

que a fita não deveria ser exibida, tendo sido devolvido o valor do bilhete nesse mesmo dia. 

O exibidor não tem condições de controlar, antes da exibição, a qualidade da fita.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou à Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 
Gonçalves se já tinha havido conciliação das contas da Leirisport, E.M. com a União 

Desportiva de Leiria, SAD. A Senhora Vereadora respondeu que não, pelo menos ainda 

não tinha tido conhecimento. A Leirisport, E.M. ainda não facturou o montante em dívida. 

Referiu ainda, que os valores que a União Leiria, SAD possuía não eram os mesmos que a 

Leirisport, isto porque a contabilidade da União de Leiria, SAD estava atrasada dois meses. 

Iria averiguar como estava a situação e na próxima reunião informava a Câmara.  

 
Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 

Quero informar a Câmara do programa comemorativo do Dia do Ambiente, no 

próximo dia 05 de Junho e que este ano consta de uma Marcha pelo Ambiente, com saída 

do Parque em frente do edifício da Câmara, pela Avenida Combatentes da Grande Guerra, 

pela Praça Rodrigues Lobo, a Avenida Heróis de Angola e entrada no Parque da Cidade 

pela ponte junto ao Teatro José Lúcio da Silva. 

Nesta marcha irão participar o Colégio Nosso Senhor dos Milagres, o Colégio Luís 

Pereira da Costa, a Escola n.º 1 de Leiria, a Vida Plena, o Jardim de Infância João de Deus, 

a Cercilei e a Oasis e estarão diversos ateliers (Lixoteca, Construção de brinquedos 

reciclados, Criação der marcadores, Pedras pintadas, Tapete da reciclagem, Pinturas 

faciais, Concurso de espantalhos, Árvore do ambiente, entre outros) no Parque da Cidade 

que este ano têm a particularidade de todos eles serem organizados e assegurados pelos 

colaboradores da Divisão do Ambiente. 

Assim, estão todos convidados a participar. 

 
 Ordem do dia  

 

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 n.º 1508/87 – Irmãos Oliveira, Lda 

 
CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2006.06.01      
 
 



                                                                                                                                                                            711 (10) 

DLB N.º 0710/06 | De IRMÃOS OLIVEIRA, LDA, com sede na Rua D. José Alves Correia da 

Silva, n.º 90, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações no edifício destinado a estabelecimento de 

preparação de carnes situado no local acima referido. 

Da análise do processo verifica-se que: 

• o edifício foi aprovado e licenciado para estabelecimento de preparação de carnes, 

tendo sido emitida a respectiva licença de obras em 1988/08/25; 

• em 1989/03/29 a requerente apresentou um projecto para alteração do edifício em 

causa, o qual viria a sofrer modificações, conforme aditamento apresentado em 

1989/07/27, tendo o mesmo merecido pareceres favoráveis do Centro de Saúde e 

Regimento de Artilharia de Leiria e consequentemente aprovado e emitida a respectiva 

licença de obras em 1990/03/12; 

• em 1990/07/06 foi apresentado um pedido de reapreciação, tendo o mesmo sido 

aprovado após pareceres favoráveis das entidades respectivas e emitida a licença de 

acabamentos em 1991/03/19; 

• em 1991/05/27 foi emitida a respectiva licença de utilização para estabelecimento de 

preparação de carnes, com excepção do escritório, dado que este não se encontrava 

concluído; 

• em 1991/04/15 a requerente apresentou um pedido de viabilidade de alteração de 

utilização do espaço anteriormente destinado a escritório para talho; 

• em 1991/08/12 apresentou um projecto de alteração/legalização do edifício em causa 

prevendo a utilização para talho com sala de desmancha. O pedido mereceu pareceres 

favoráveis do Centro de Saúde e da Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral, 

tendo o Regimento de Artilharia de Leiria referido que a aprovação do pedido se 

encontrava dependente da apresentação de certidão da Conservatória do Registo 

Predial com o ónus de demolição inscrito; 

• em reunião de Câmara de 1996/05/08 foi deliberado notificar a requerente para dar 

cumprimento ao parecer do RAL acima referido; 

• após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para entrega dos elementos 

solicitados, a titular do processo apresentou recentemente certidão da Conservatória 

com o ónus de demolição bem como parecer favorável emitido pelo Ministério da 

Defesa Nacional – Região Militar Norte. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/25, constante do respectivo 

processo (folha 281), 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 parecer da Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral, cujo 

conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folha 208) e com os restantes aspectos 

previstos na legislação específica aplicável ao tipo de estabelecimento em causa; 
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2.º apresentar, no prazo de 180 dias, os seguintes elementos: 

2.1. projectos de especialidades, incluindo projecto de segurança contra 

incêndios aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

2.2. planta de implantação à escala 1/200 rectificada no que se refere à área 

do lote, de acordo com o limite da propriedade agora apresentado. 

 Mais deliberou que fosse transmitido à requerente o conteúdo do parecer emitido 

pelo Centro de Saúde (folha 207). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

1.1.2. Processo n.º 267/05 - Hermínio António Santos 

DLB N.º 0711/06 | De HERMÍNIO ANTÓNIO SANTOS, residente na Travessa da Zona 

Industrial, n.º 128, 1.º esquerdo, freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alterações ao nível do piso comercial 

(estabelecimento de restauração e bebidas) do edifício situado na Rua da Palmeira, na 

localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, incluindo o edifício anexo de 

apoio destinado a armazém. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/25, constante do respectivo 

processo (folha 102), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde; 

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

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

Bombeiros e Protecção Civil. 

Mais deliberou que fossem remetidas ao requerente fotocópias dos pareceres 

emitidos pelas entidades consultadas (folhas 61 a 63 e 79). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo n.º 621/05 - Manuel de Jesus Francisco 

DLB N.º 0712/06 | De MANUEL DE JESUS FRANCISCO, residente na Rua Nossa Senhora 

de Fátima, n.º 120, na localidade de Caldelas, freguesia de Caranguejeira, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de um conjunto habitacional (11 moradias em 

banda) e muros de vedação numa parcela que pretende destacar de um terreno situado na 

Estrada da Catraia, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/26 (folhas 73 e 74), 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 
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unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

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

seguintes elementos: 

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

fraccionamento registado e rectificada quanto às áreas cedidas; 

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

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

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

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

disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, 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. ceder uma faixa de terreno ao domínio público para alargamento do 

arruamento, execução de passeio, caldeiras, gare para contentor de resíduos sólidos e 

estacionamento, conforme projecto apresentado (planta de implantação n.º 5.2), devendo 

apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação ao mesmo; 

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

restante área para alargamento da via, de acordo com o referido no ponto anterior, bem 

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

danificadas durante a obra; 

4.3. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

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

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho encontrava-se ausente da reunião 

aquando da análise e votação do presente assunto. 

 
1.1.4. Processo n.º 647/05 - Menuexpresso - Catering, Lda 

DLB N.º 0713/06 | De MENUEXPRESSO - CATERING, LDA, com sede na Urbanização das 

Pimenteiras, n.º 360, na localidade de Madeiras, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização do estabelecimento de restauração e bebidas 

situado no local acima referido. 

 
CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2006.06.01      
 
 



                                                                                                                                                                            714 (13) 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/25, constante do respectivo 

processo (folha 101), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pelo Governo Civil, 

cujo conteúdo deverá ser transmitido à requerente (folhas 95 a 98); 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade de 

Saúde; 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de especialidades e projecto 

de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 59); 

4.º caso pretenda publicidade exterior deverá requerer o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo n.º 936/05 - Isabel Maria André dos Santos Ponte Duarte 

DLB N.º 0714/06 | Retirado 

 

1.1.6. Processo n.º 1129/05 – José Carlos Santos Moreira 

DLB N.º 0715/06 | De JOSÉ CARLOS SANTOS MOREIRA, residente na Rua D. Olívia, n.º 

4, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar nas Ruas José Pedrosa D’ 

Agostinha e Professor Carvalho Santos, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Área 

Habitacional ou Residencial, abrangida pelos estudos do Plano de Urbanização da Praia do 

Pedrógão. 

Para o local em causa foi anteriormente apresentado o pedido de informação prévia 

n.º 24/05, tendo por deliberação de Câmara de 2005/07/04 sido manifestada a intenção de 

indeferir o pedido por não cumprir com o disposto no Regulamento do PDM no que se 

referia aos índices urbanísticos. 

O projecto apresentado em sede do presente processo enquadra-se nos estudos do 

Plano de Urbanização acima mencionado e nas disposições constantes do referido 

Regulamento. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/25, constante do respectivo 

processo (folha 55), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

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

seguinte: 
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1.º prever antecâmara entre as instalações sanitárias e a cozinha, afim de se 

assegurarem as correctas condições de salubridade, de acordo com o previsto no artigo 

15.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2.º cumprir com o 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 

no exterior da edificação; 

3.º assegurar o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes (os muros laterais no terraço deverão dispor de uma altura de 

1,50 m); 

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

4.1. as correcções acima indicadas; 

4.2. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, 

face aos últimos elementos entregues; 

4.3. projectos de especialidades; 

5.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.”; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização, proceder à reposição 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo n.º 1287/05 - Sandra Ferreira dos Santos 

DLB N.º 0716/06 | De SANDRA FERREIRA DOS SANTOS, residente na Rua Pinhais do 

Arneiro, n.º 16, na localidade de Chã da Laranjeira, freguesia de Souto da Carpalhosa, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração das fracções “U” e “R” do edifício 

situado na Rua da Base Aérea, freguesia de Monte Real, e adaptação das mesmas a 

estabelecimento de restauração e bebidas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/26, constante do respectivo 

processo (folha 167), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres da Autoridade de Saúde, cujo 

conteúdo já é do conhecimento da requerente, e Governo Civil, nomeadamente no que se 

refere ao horário de funcionamento (enviar cópia à requerente – folhas 118 e 119); 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 
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2.1. projecto corrigido prevendo a compartimentação do espaço de garagem 

de modo a garantir o estacionamento de três viaturas, face ao disposto no Regulamento do 

Plano Director Municipal; 

2.2. projectos de especialidades. 

Mais deliberou que fossem transmitidos à requerente o conteúdo dos pareceres 

emitidos pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e pela EP – Estradas de 

Portugal (folhas 116, 117). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 
1.2.1. Processo de informação prévia n.º 24/05 - José Carlos Santos Moreira 
DLB N.º 0717/06 | De JOSÉ CARLOS SANTOS MOREIRA, residente na Rua D. Olívia, n.º 

4, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício nas Ruas José Pedrosa 

D’ Agostinha e Professor Carvalho dos Santos, na localidade de Praia do Pedrógão, 

freguesia de Coimbrão, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/05/25 comunicando que o requerente não se pronunciou, 

em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2005/07/04, cujo conteúdo lhe foi transmitido através 

do oficio n.º 7491, datado de 2005/07/13. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi 

efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o pedido de informação prévia acima 

referido, 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 que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2005/07/04, 

transmitidos através do ofício n.º 7491, datado de 2005/07/13. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de informação prévia n.º 6/06 - Luís Miguel Alçada Tomás de Almeida 
DLB N.º 0718/06 | De LUÍS MIGUEL ALÇADA TOMÁS DE ALMEIDA, residente em Vale 

Centeio, na localidade de Lameira de Cima – Coimbra, referente ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de um bloco habitacional, com demolição da 

edificação existente, na Praceta Adelaide Félix, lote 40, na localidade de Praia do Pedrógão, 

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

como Espaços Habitacionais ou Residenciais, abrangida pelos estudos do Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão, aprovado pela Assembleia Municipal em 2002/02/28. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/05/26, com o seguinte teor: 

Comparativamente à edificação actualmente existente, a construção do novo edifício 

resultará no aumento do número de fogos (de 4 para 11), no aumento da área de 
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construção habitacional de 415,52 m2 para 851,00 m2, mantendo-se no entanto o mesmo 

número de pisos (cave mais 3). 

Analisado o pedido sob o ponto de vista urbanístico, bem como ao abrigo do 

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, considera-se que: 

1º. a ocupação proposta não se enquadra no local no que se refere aos alinhamentos das 

fachadas a Nascente e Poente, que deveriam seguir o alinhamento dominante das 

frentes construídas, não se considerando ainda de aceitar construção no limite da 

propriedade do lado Sul/Poente, dado que o mesmo não se enquadra nas 

características e tipologia de ocupação das edificações da zona; 

2º. a pretensão excede o índice previsto para o local (i lote), de acordo com o disposto no 

artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

3º. deverá ter-se em conta o parecer da Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folha 35), face aos 

estudos relativos à requalificação do espaço público que se encontram a decorrer para 

o local; 

4º. os elementos apresentados não são totalmente explícitos quanto ao proposto, 

nomeadamente no que se refere à volumetria, dado que não são apresentados perfis 

esquemáticos com indicação das cotas altimétricas, nomeadamente a cota de soleira. 

 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 e n.º 4 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, 

considerando-se que o presente parecer poderá ser revisto no caso de rectificação e 

esclarecimento dos aspectos acima indicados. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/26, e face ao disposto no 

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

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

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

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

Mais deliberou que fosse dado conhecimento da deliberação que recair sobre o 

assunto aos restantes titulares. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de licenciamento de combustíveis 
1.3.1. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 25/04 – Petróleos de Portugal – 
Petrogal, S.A. 
DLB N.º 0719/06 | De PETRÓLEOS DE PORTUGAL – PETROGAL, S.A., com sede na Rua 
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Tomás da Fonseca, Edifício Galp, 5.º andar - Lisboa, referente ao pedido de aprovação do 

projecto para instalação de um reservatório de GPL na Escola Básica Integrada de 

Colmeias. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/23 (Sector de Apoio Técnico 

aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 106 e 107), e face 

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

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

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

1188/03, de 10 de Outubro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro; 

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

1.4. documento comprovativo da inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

Energia do Técnico responsável pela execução da obra, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29034 

de 1 de Outubro de 1938; 

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

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

aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

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

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

267/02, de 26 de Novembro; 

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

consulta das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou que fosse remetido ao requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas 

(folhas 29 e 42). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de licenciamento de combustíveis n.º 20/05 - Repsol Butano Portugal, 
R. B., S.A. 
DLB N.º 0720/06 | De REPSOL BUTANO PORTUGAL, R. B., S.A., com sede na Avenida 

José Malhoa, n.º 16 B, 4.º andar, Edifício Europa - Lisboa, referente ao pedido de aprovação 

do projecto para instalação de um reservatório enterrado de GPL na hospedaria situada na 

Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, pertencente a Joaquim Ferreira Cunha. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/23 (Sector de Apoio Técnico 

aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo (folhas 97 e 98), e face ao 

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

condicionado ao seguinte: 

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

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

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

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

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

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro; 

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

1.4. documento comprovativo da inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

Energia do técnico responsável pela execução da obra, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29034, 

de 1 de Outubro de 1938; 

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

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

aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

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

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

267/02, de 26 de Novembro; 

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

consulta das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou que fosse remetido à requerente um exemplar autenticado do 

projecto aprovado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise do seguinte processo de vistoria 
1.4.1. Processo de vistoria n.º 12/05 – Condomínio do prédio sito na Avenida Marquês 
de Pombal, n.º 21, Leiria 
DLB N.º 0721/06 | De CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. MARQUÊS DE POMBAL, 

N.º 21, FREGUESIA DE LEIRIA, com endereço postal na mesma morada, referente à 

vistoria para efeitos de verificação das condições de salubridade, solidez ou segurança 

contra riscos de incêndio do prédio sito no referido local. 

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

efectuada em 2006/04/05, constante do respectivo processo (folha 7), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

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

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

Senhora Vereadora em 2006/02/08, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício 

acima referido; 

2.º notificar o condomínio do imóvel, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02, de 11 de Janeiro, no Código do Procedimento 

 
CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2006.06.01      
 
 



                                                                                                                                                                            720 (19) 

Administrativo e no Regulamento de Arrendamento Urbano, para no prazo de quarenta e 

cinco dias proceder à realização das obras necessárias por forma a suprir as deficiências 

apontadas no auto de vistoria n.º 74/06, cujo teor deverá ser dado conhecimento ao 

condomínio; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a 

decisão tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Análise do seguinte processos de participação 

1.5.1. Processo de participação n.º 287/05 – Serviço Municipal de Protecção Civil 
DLB N.º 0722/06 | De SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, com endereço postal 

na Rua de Tomar (Bombeiros Municipais de Leiria), freguesia de Leiria, referente à 

comunicação relativa ao risco de queda de um muro situado na Rua Nossa Senhora da 

Conceição, n.º 83, freguesia de Santa Eufémia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o relatório da vistoria 

efectuada em 2006/02/24, constante do respectivo processo, deliberou por unanimidade o 

seguinte: 

1.º notificar a proprietária da edificação, nos termos dos artigos 100.º e 

101.º do Código de Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-la, ao 

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

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 157.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 

com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, para no prazo 

de quinze dias proceder à estabilização da zona afectada, adoptando as disposições 

necessárias a impedir qualquer acidente, tendo em atenção a natureza dos trabalhos, as 

condições de trabalho do pessoal e a localização da obra em relação aos prédios vizinhos, 

devendo ainda adoptar as medidas necessárias para garantir a salvaguarda de pessoas e 

bens, procedendo à colocação de vedação que impossibilite o livre acesso ao local, de 

modo a ser garantida a segurança pública e dos prédios vizinhos; 

 2.º conceder-lhe o prazo de 15 dias para se pronunciar sobre o 

assunto, caso assim o entenda; 

 3.º informar de que, caso não cumpra, será a Câmara a proceder à 

realização dos referidos trabalhos, directamente ou por intermédio de terceiros, ficando 

neste caso todas as despesas, incluindo indemnizações e sanções pecuniárias, por conta 

da proprietária, ficando ainda sujeita às sanções legais que decorram de tal comportamento; 

 4.º remeter o processo de obras n.º 1554/02 ao Departamento de 

Obras Municipais para efeitos de demolição, com vista à reposição da legalidade 

urbanística. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Análise do seguinte processo genérico 
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1.6.1. Processo genérico n.º 18/06 - António Rodrigues Antunes, Farmácia Unipessoal, 
Lda. 
DLB N.º 0723/06 | De ANTÓNIO RODRIGUES ANTUNES, FARMÁCIA UNIPESSOAL, LDA, 

com endereço postal na Estrada Nacional 109, lotes 29-30 C/D, na localidade de Rego de 

Água, freguesia de Marrazes, referente ao estudo prévio relativo às obras de remodelação 

interior do estabelecimento farmacêutico do edifício situado no gaveto da Estrada da 

Carreira de Tiro e antiga Estrada da Figueira, na localidade de Rego de Água, freguesia de 

Marrazes, com vista à instalação de um “farma drive” e equipamento de apoio ao seu 

funcionamento. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/05/26, com o seguinte teor: 

O proposto, face às suas características, implica a alteração do espaço de 

logradouro entre o edifício e os arruamentos. 

Relativamente aos elementos apresentados, e analisados os mesmos sob o ponto 

de vista urbanístico, considera-se que: 

  1.º não se esclarece quanto ao enquadramento viário do proposto 

relativamente aos arruamentos envolventes, nomeadamente sentido de circulação e 

inserção nas vias existentes dos lados Norte e Poente; 

  2.º a zona de circulação viária indicada (no logradouro) interfere com os 

estacionamentos e áreas de circulação pedonal existentes, dado que a mesma se localiza 

junto ao edifício e é eliminado o espaço de intercolúnio entre a área comercial e o exterior; 

  3.º o edifício onde se propõe a alteração situa-se numa zona de elevada 

densidade de tráfego (pedonal e viária), com situações de estrangulamento permanente 

junto ao cruzamento, pelo que a pretensão agrava significativamente a situação existente, 

uma vez que as inserções nas vias se localizam dentro das zonas de limite de visibilidade 

do cruzamento e de manobra de viaturas no mesmo, interferindo com o sistema de 

semaforização; 

  4.º a alteração interior do espaço de farmácia existente carecerá ainda do 

respectivo licenciamento. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/26, deliberou por 
unanimidade indeferir a pretensão, nos termos formulados, relativo à operação urbanística 

acima referida e notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a 

proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

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 – 115/2003-Construção do Pavilhão Polidesportivo dos Pousos. 
Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais. 
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DLB N.º 0724/06 | Nos termos do artigo 116º do Decreto Lei n. º 59/99, de 2 de Março, foi 

presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra, a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a Empresa QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, 

LDA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta de 

contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração do 

respectivo contrato. 

 
2.2. Processo n.º T – 234/2001-Construção do edifício sede de Freguesia e extensão 
do Centro de Saúde dos Pousos. 1.ª Fase. Estudo de revisão de preços para 
aprovação. 
DLB N.º 0725/06 | Pela firma AZINHEIRO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. e 

confirmado pelo D.O.M. foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços 

respeitante aos autos de medição n.º s 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 14; e 12T+, revisão 

definitiva, da obra supra, no valor de €12.398,98 + 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 definitiva, apresentado no valor de €12.398,98 + IVA. 

 
2.3. Processo n.º T – 06/2004-Remodelação do Mercado Municipal do Pedrógão – 
Coimbrão. Estudo de revisão de preços para aprovação. 
DLB N.º 0726/06 | Pela firma CONDOP – CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A. e 

confirmado pelo D.O.M. foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços 

respeitante aos autos de medição n.ºs 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; e 9, revisão definitiva da obra 

supra, no valor de €12.385,70 + 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 definitiva, apresentado no valor de €12.385,70 + IVA. 

 
2.4. Processo n.º T – 112/2004-Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Estudo de 
revisão de preços para aprovação. 
DLB N.º 0727/06 | Pela firma LENA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. e confirmado 

pelo D.O.M. foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos 

autos de medição de trabalhos normais n.º 1 e n.º 2 – revisão definitiva e autos de trabalhos 

normais n.º 3 e n.º 4 revisão provisório da obra supra, sendo o valor total da revisão de 

€5.172,35 + 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 no valor de €5.172,35 + IVA. 
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2.5. Processo n.º T – 112/2004-Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Informação de 
trabalhos e prorrogação de prazo. 
DLB N.º 0728/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado 

de uma informação do D.O.M., Departamento de Obras Municipais, na qual refere a 

necessidade de execução de trabalhos a mais a preços de contrato no valor de €44.776,71 

+ IVA, a preços acordados no valor de €31.088,91 + IVA e, trabalhos a menos no valor de 

€4.800,78 + IVA. 

 A Câmara tomou conhecimento e 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, aprovar e autorizar a realização dos trabalhos 

a mais a preços de contrato no valor de €44.776,71 + IVA, a preços acordados no valor de 

€31.088,91 + IVA, e trabalhos a menos no valor de €4.800,78 + IVA, devendo dar-se 

conhecimento à firma LENA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES, S.A., bem como aprovar a 

prorrogação de prazo apresentada, e referente à obra em epígrafe, por mais 45 dias. 

 

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. Análise do pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de 
Leiria. Proposta de decisão final. Requerente: João Emanuel Malhão Ribeiro da Silva 
DLB N.º 0729/06 | Presente o requerimento com a entrada n.º 18 401, de 2004.06.14, do 

Senhor João Emanuel Malhão Ribeiro da Silva, residente na Estrada dos Pinheiros, n.º 97, 

Marrazes, 2415.566 Leiria, em que requer ao município o pagamento de danos causados na 

parte da frente e lateral esquerda do seu motociclo com a matrícula 58-87-TR, no montante 

de €549,71, em virtude de embate num buraco existente no pavimento do parque de 

estacionamento situado no espaço comum à Escola Profissional de Leiria, ao ISLA, aos 

SMAS, à Universidade Católica e ao Sector de Metrologia, ocorrido em 2004.04.01. 

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

Administrativa a informação n.º 03.CDIA/06, de 2006.02.03, que conclui pela proposta de 

indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

a) estamos perante um pedido que se insere no âmbito da responsabilidade civil 

extracontratual das autarquias locais. De facto, o Estado e demais entidades públicas são 

responsáveis civilmente por acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções 

e por causa desse exercício, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou 

prejuízo para outrem (artigo 22.º da Constituição da República Portuguesa). Este princípio 

constitucional está vertido no Decreto-Lei n.º 48 051, de 21 de Novembro de 1967 e no 

artigo 96.º, n.º 1 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, nos termos dos quais o Estado e demais pessoas 

colectivas públicas respondem civilmente perante terceiros pelas ofensas dos direitos 

destes ou das disposições legais destinadas a proteger os seus interesses, resultantes de 

actos ilícitos culposamente praticados pelos respectivos órgãos ou agentes administrativos 
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no exercício das suas funções e por causa desse exercício. Contudo, tal responsabilidade 

depende da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: 

i) um facto (acção ou omissão voluntária) do órgão ou agente, traduzido num acto 

jurídico ou material, praticado no exercício de funções públicas e por causa delas; 

ii) a ilicitude, resultante da violação de disposições legais e regulamentares, de 

princípios gerais aplicáveis ou de regras de ordem técnica e de prudência comum; 

iii) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica, na forma de dolo ou negligência; 

iv) o dano, ou seja, o prejuízo patrimonial ou moral causado na esfera jurídica do 

lesado; 

v) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, aferida pelo critério da “causalidade 

adequada”;  

b) não houve testemunhas da ocorrência. Chamada a tomar conta do sucedido, a PSP 

verificou que o veículo já havia sido retirado do local, no qual não existiam vestígios e que 

não apresentava características particulares;  

c) os serviços municipais competentes prestaram as seguintes informações:  

i) “após deslocação ao local, verifiquei a existência de três buracos provenientes de 

plantações de árvores; no entanto, estes buracos não impedem a circulação das viaturas”;  

ii) era perfeitamente perceptível que, de cada lado da via, existia uma ala de 

árvores, não sendo, pois, necessário proceder à sinalização da falta de árvores nos 

canteiros, o que, de resto, não é hábito dos serviços fazer;   

iii) o parque de estacionamento utilizado por utentes da Escola Profissional de 

Leiria, do ISLA, dos SMAS, da Universidade Católica e do Sector de Metrologia, assim 

como o terreno onde o mesmo se encontra implantado, pertencem ao município de Leiria, 

pese embora o facto de se desconhecer qual é a entidade responsável pela sua 

manutenção e conservação;  

d) considerando tais circunstâncias, não estão verificados os requisitos da ilicitude do facto, 

da culpa e do nexo de causalidade. De resto, bastaria falhar um dos cinco requisitos, para 

que ao Município de Leiria não fosse imputável qualquer responsabilidade no alegado 

acidente. 

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

com a informação n.º 03.CDIA/06, de 2006.02.03, prestada pela Divisão Administrativa e 

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por João Emanuel Malhão Ribeiro da 

Silva de ressarcimento dos danos causados no seu motociclo, no montante de €549,71, em 

virtude de embate num buraco existente no pavimento do parque de estacionamento 

situado no espaço comum à Escola Profissional de Leiria, ao ISLA, aos SMAS, à 

Universidade Católica e ao Sector de Metrologia, ocorrido em 2004.04.01. 

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, se 

pronunciar 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 
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3.2. Pagamentos 
DLB N.º 0730/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 18 a 31 de Maio de 2006 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 3536, 3616, 3617, 3831, 3853, 3854, 3904 a 3907, 3909 a 3911, 

3914, 3924, 3926 a 3928, 3931, 3938 a 3940, 3944 a 3946, 3949, 3950, 3952, 3953, 3955, 

3958, 3960, 3962, 4004, 4006, 4007, 4009, 4012, 4013, Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs : 311, 341 a 346, 380 a 382, 465, 466 , e às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 447, 449, 450, 453 a 464, 467, 469, 689, 816, 1186, 1344, 1346, 1347, 1349, 

1357, 1360, 1388, 1428, 1429, 1431 a 1432, 1451, 1509, 1514, 1540, 1542 a 1545, 1547, 

1549, 1550, 1552, 1553 a 1561, 1563 a 1571, 1617 a 1619, 1621, 1623 a 1629, 1631, 1633, 

1634, 1636 a 1642, 1644 a 1647, 1700, 1716, 1740, 1776, 1780, 1799, 2069, 2089, 2091, 

2110, 2112, 2124, 2169, 2317 a 2319, 2332, 2369, 2403, 2414, 2419, 2420, 2423, 2428, 

2430, 2431, 2432, 2444, 2456 a 2458, 2472, 2482, 2526, 2558, 2574, 2575, 2579, 2581, 

2611, 2616, 2617, 2660, 2669, 2677, 2680, 2686, 2687, 2689 a 2702, 2723, 2731, 2738, 

2743, 2746, 2748, 2750, 2760, 2813, 2814, 2821, 2902, 2927, 2959, 2962, 2963, 2967, 

2970, 2973, 3011, 3025, 3026, 3031, 3034, 3045, 3051, 3052, 3070 a 3073, 3075, 3079, 

3085, 3087, 3092, 3093, 3107, 3110, 3116, 3151, 3153, 3158, 3176, 3186, 3189, 3212, 

3219, 3258, 3261, 3319, 3323, 3325, 3333, 3338, 3339, 3341, 3346, 3367, 3369 a 3371, 

3376, 3389, 3406, 3411, 3417, 3456, 3457, 3458, 3470 a 3475, 3479, 3482, 3486 a 3489, 

3491, 3492, 3494 a 3501, 3525, 3529, 3533 a 3535, 3543 a 3546, 3551, 3352, 3354, 3555 a 

3579, 3580, 3583 a 3587, 3589 a 3595, 3598, 3600 a 3603, 3606, 3607, 3609, 3612 a 3615, 

3618, 3621, 3623, 3630, 3633, 3634, 3642, 3643, 3646, 3647, 3649 a 3657, 3659, 3660, 

3662, 3664 a 3670, 3673 a 3682, 3684 a 3689, 3691 a 3693, 3695 a 3719, 3721 a 3726, 

3728 a 3730, 3732 a 3735, 3737 a 3749, 3751, 3753 a 3757, 3761, 3763 a 3771, 3773, 

3778 a 3781, 3783 a 3786, 3789, 3791, 3793, 3795, 3796, 3799, 3801, 3803, 3805, 3810, 

3813, 3814, 3819, 3820, 3822 a 3825, 3829, 3830, 3833, 3836 a 3839, 3843, 3844, 3847, 

3849 a 3852, 3859 a 3862, 3864, 3872, 3873, 3876 a 3888, 3890 a 3896, 3898 a 3902, 

3920 a 3923, 3925, 3929, 3930, 3932, 3933, 3956, 3965, 3967, 3969, 3970, 3977 a 3981, 

3985, 3987, 3993, 3996, 3999, 4000, 4002, 4003, 4005, 4008, 4010, 4011, 4032, 4034, 

4035, 4039, 4040, 4043, 4084, 4087, 4090 a 4094, 4097, 4100, 4102, 4103, 4108, 4111, 

4113, no valor total de €4.187.228,26. 

 

3.3. Pedido de desistência da aquisição do Lote 9 da ZICOFA, pela Salvador Caetano, 
S.A. 
DLB N.º 0731/06 | Presente uma comunicação da Salvador Caetano, S.A. (Litoral/Ribatejo), 

registada com o n.º ENTFE. 3027/06, na qual invoca razões económicas e de maior 

viabilidade financeira para terem optado por outro espaço em alternativa ao Lote 9, sito na 

Zona Industrial da Cova das Faias, para construção de instalações compatíveis com a 

actividade que desenvolvem. Propõe, assim, a desistência daquela aquisição, que havia 

sido autorizada em reunião de Câmara de 2005/09/26. 
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A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a desistência daquela aquisição e 

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. 

 

3.4. Resumo de Tesouraria 

DLB N.º 0732/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 31 de Maio de 2006, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €3.968.601,90 sendo de Operações 

Orçamentais €3.213.520,81 e de Operações de Tesouraria €755.081,09. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

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

 
4.1. Voto de Pesar  
4.1.1. Maria Isabel Silva Joaquim 
DLB N.º 0733/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, à funcionária Maria Isabel Silva Joaquim, Auxiliar de 

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

sogra. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade apresentar um voto de 

profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. José Manuel Valente Rodrigues Rito 
DLB N.º 0734/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário José Manuel Valente Rodrigues Rito, 

Bombeiro de 2.ª Classe do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo falecimento de 

sua mãe. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade apresentar um voto de 

profundo pesar 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Alteração ao valor do seguro de acidentes pessoais dos Eleitos Locais 
DLB N.º 0735/06 | Presente o relatório da circular de correio relativo ao registo Interno n.º 

3292/2006. Foi proposta pela Divisão de Recursos Humanos a alteração aos valores do 

seguro dos eleitos locais por se encontrarem desactualizados face ao estabelecido no artigo 

17.º da Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, alterada e republicada pela Lei n.º 52-A/2005, de 10 

de Outubro, o qual estipula no seu n.º 1 que “os membros de órgãos autárquicos têm direito 

a um seguro de acidentes pessoais mediante deliberação do respectivo órgão, que fixará o 

seu valor” e no seu n.º 2 que “Para os membros dos órgãos executivos em regime de 
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permanência, o valor do seguro não pode ser inferior a 50 vezes a respectiva remuneração 

mensal”. 

 Os valores mínimos legalmente impostos para o seguro são: para a Senhora 

Presidente da Câmara 178.900,00€ e para os Senhores Vereadores em regime de 

permanência e de não permanência o valor de 143.120,00€. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade alterar os valores do 

seguro dos eleitos locais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
D e p a r t a m e n t o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ó m i c o ,  E s p a ç o s  V e r d e s  

e  A m b i e n t e  

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
5.1.1. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria 
n.º 196-A/01, de 10 de Março: Maria de Fátima Nabais Varandas Morgado. 
DLB N.º 0736/06 | Presente o ofício n.º 1137, de 2006/04/19, do Instituto do Emprego e 

Formação de Empresas e Formação Profissional (Ent. 10395, de 06/04/06), acompanhado 

de um pedido apresentado por Maria de Fátima Nabais Varandas Morgado, solicitando 

parecer para a criação de uma empresa no ramo de actividade de: Comércio a Retalho de 

Outros Produtos Novos e Estabelecimentos Especializados, a situar na Rua da Barroca, n.º 

1 Soutocico, Arrabal. 

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

Freguesia de Arrabal, constante no ofício n.º 114/B/6, de 2006/05/09 anexo ao respectivo 

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

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

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

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.2. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent. 11028/06) 
DLB N.º 0737/06 | Presente o requerimento de Consórcio MSF Moniz da Maia, Serra & 

Fortunato – Empreiteiros, S.A e NOVOPCA – Construtores Associados S.A, na qualidade de 

Empreiteiros da obra A17- Auto-Estrada Marinha Grande / Monte Redondo, Trecho: Marinha 

Grande (A8)/ Ribeira das Várzeas, concelho de Leiria  a solicitar licença especial de ruído 

durante a época estival até às 20h:30m e sábados e feriados até às 17h:30m, no período 

compreendido entre 27 de Abril do corrente ano e 30 de Abril do ano de 2007, para 

proceder às obras inerentes àquela empreitada, do qual consta o despacho da Exma. 

Senhora Presidente de 2006/05/12 a deferir o pedido. 

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

2006/05/12 da Exma. Senhora Presidente a deferir o pedido, devendo apresentar despacho 
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de autorização do Ministro da tutela ao abrigo do n.º 7 do artigo 9.º do Regulamento Geral 

do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, após a qual será 

emitida a licença especial de ruído para o efeito.  

 

5.1.3. Ratificação de despacho. IV Fitumis-Festival Internacional de Tunas Mistas. 
Alargamento do horário das discotecas da cidade (Ent.12395/06) 
DLB N.º 0738/06 | Presente a carta da Instituna – Tuna Mista da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, a solicitar autorização para os Bares 

do Largo Cândido dos Reis e Discotecas – Beat Club e Alibi Rock Café, poderem prolongar 

o horário de funcionamento até às 06:00 horas nas noites de 26 e 27 de Maio do corrente 

ano, aquando da realização do referido Festival de Tunas, do qual consta o despacho da 

Exma. Senhora Presidente de 2006/05/24 a deferir o pedido. 

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

2006/05/24 da Exma. Senhora Presidente a deferir o pedido, de alargamento de horário de 

funcionamento nas noites de 26 e 27 de Maio do corrente ano, até às 06:00 horas, apenas 

para as Discotecas Beat Club e Alibi Rock Café, devendo a organização do Festival 

providenciar o cumprimento rigoroso das seguintes condições: 

1. não ser afectada a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes; 

2. não serem desrespeitadas as características sócio-económicas culturais e 

ambientais da zona, nem as condições de circulação e estacionamento; 

3. contactar directamente a P.S.P para garantia do cumprimento das referidas 

condições. 

 
5.1.4. Alargamento de horário de funcionamento (Fax.2728/06) 
DLB N.º 0739/06 | Presente a telecópia da representante legal da Firma Ramblas  - 

Restaurante e Café Lda, denominado “ABADIA”, sito na Rua Barão de Viamonte, n.º 43, em 

Leiria, a solicitar o prolongamento de horário de funcionamento até às 04:00 horas, do dia 

10 de Junho do corrente ano, para celebração do 3.º aniversário do estabelecimento, sito na 

morada acima mencionada.  

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pedido de 

prolongamento do horário, até às 04:00 horas no dia 10 de Junho do corrente ano a título 

excepcional, nos termos do n.º 1, do artigo 6, do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
5.1.5. Atribuição de lugar cativo no Mercado de venda por grosso do Falcão - têxteis, 
calçado e outros (Ent.12085/06) 
DLB N.º 0740/06 | Presente o requerimento de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FERREIRA, 

residente na Rua Nossa Senhora das Candeias, n.º 91, freguesia de Chavão, concelho de 

Barcelos, a solicitar o lugar n.º 177 para venda de vestuário, no Mercado de Venda por 

Grosso do Falcão.  
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Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o direito de 

ocupação ao lugar n.º 177 a JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FERREIRA, pelo valor proposto 

para base de licitação, que foi de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), porquanto: 

a) o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do 

Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2004/09/30; 

b) aquele lugar, posto a concurso pelo Edital n.º 49/2006, de 10/03/2006, ficou deserto, 

pelo que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 15.º do citado Regulamento, 

pode ser adjudicado sem concurso prévio. 

 

5.1.6. Mercado Falcão (têxteis). Alteração de data da realização (Int. 5721/06) 
DLB N.º 0741/06 | Considerando que o dia 15 de Junho do corrente ano é feriado nacional e 

é a uma Quinta-feira, dia de Mercado de Venda por Grosso do Falcão (Têxtil), poderá a 

Câmara, ao abrigo do n.º 3, do artigo 8.º, do Regulamento do referido Mercado, alterar a 

respectiva data para dia útil.   
  Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade antecipar a realização 

do Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, Calçado e Outros, para o dia 14 de 

Junho (Quarta Feira) mantendo o mesmo horário. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.7. Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Período de funcionamento 
DLB N.º 0742/06 | Presente a proposta da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães que é 

do seguinte teor: 

“O Mercado Municipal da Praia do Pedrógão encontra-se em pleno funcionamento após 

obras de remodelação, tornando-o mais funcional e em melhores condições de poder 

satisfazer quer os vendedores, quer os compradores. 

Verifica-se actualmente que o período e horário de funcionamento previstos no artigo 76.º, 

do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, aprovado pela Assembleia 

Municipal em sessão de 7 de Outubro de 1986 e ainda em vigor no que se refere aos 

Mercados Municipais (cobertos) estão desajustados à realidade daquela Praia, tanto na 

época de Verão como na de Inverno. 

Assim, propõe-se que o Mercado Municipal da Praia do Pedrógão passe a ter um regime de 

funcionamento, com a seguinte periodicidade e horário: 

1. De 15 de Junho a 15 de Setembro, funcionamento diário, das 08.00 às 18.30 horas. 

Neste período os vendedores poderão antecipar a entrada e prolongar a saída em 

mais 30 minutos; 

2. De 16 a 30 de Setembro das 08.00 às 13.00 horas, excepto aos Sábados que será 

das 08.00 às 18.30 horas; 

3. De 1 de Outubro a 14 de Junho, funcionamento às Quartas e Domingos das 09.00 

às 13.00 horas e aos Sábados das 09.00 às 13.00 horas e das 15.00 às 18.00 

horas. 
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As taxas devidas pelo direito de ocupação e utilização de lojas, anexos e bancas são as 

previstas no Capítulo XI, da Tabela de Taxas em vigor neste Município, sendo as mesmas 

reduzidas em 50% fora da época balnear, isto é, de 01 de Outubro a 31 de Maio. 

O direito de ocupação e utilização deverá ser concedido pelo período de 10 anos, com início 

a 1 de Julho de 2006, aos vendedores que já têm vindo a ocupar e utilizar lojas, anexos e 

bancas há mais de cinco anos, devendo ser celebrado contrato escrito com os ocupantes de 

lojas e anexos que reúnem esse requisito e que são os seguintes: 

• Maria Olinda Rolo, contribuinte fiscal n.º 133805174, que tem ocupado a loja 1 – 

Mercearia; 

• Joaquim Gouveia Ribeiro Guerra, contribuinte fiscal n.º 154415812, que tem 

ocupado a loja 3 – Talho e loja 2 – Sala de desmancho como anexo. 

Os vendedores ficarão sujeitos ao regime previsto no já citado Regulamento de Mercados e 

Feiras do concelho de Leiria.” 

Analisado o assunto, a Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo § 

único, do artigo 76.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, 

aprovado pela Assembleia Municipal em 1986/10/07, deliberou por unanimidade 

concordar com a proposta da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, aprovando a 

alteração do período de funcionamento do Mercado Municipal da Praia do Pedrógão e 

restantes normas de funcionamento, mandando publicar edital para o efeito. 

Mais deliberou autorizar a celebração de contrato escrito com os ocupantes das 

lojas e do anexo mencionados na proposta acima transcrita, conferindo poderes à Exma. 

Senhora Presidente para intervir no acto em representação do Município. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

5.1.8. Anulação/inutilização de bilhetes. Receitas cobradas por cobradores 
DLB N.º 0743/06 | Presente a relação referente à anulação e destruição de bilhetes e 

cadernetas de rendimentos arrecadados por cobradores, em virtude da actualização da 

Tabela de Taxas aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria em sessão de 17 de 

Fevereiro do corrente ano, que é do seguinte teor: 

“MERCADOS (PRAIA DO PEDROGÃO) 
LUGARES DE TERRADO EM EDIFÍCIOS 
Taxa – € 0,48 

Série - A 

Cor - branco 

47 cadernetas do n.º  301 A 5000 

OCUPAÇÃO DE TERRADO - VEÍCULOS PESADOS 
Taxa - € 7,90 

Série - A 

Cor - amarela 

1 caderneta e 86 bilhetes do N.º 15 a 200   

OCUPAÇÃO DE TERRADO - VEÍCULOS LIGEIROS 
Taxa – € 4,09 
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Série – A 

Cor – rosa 

1 caderneta   e 2 bilhetes do N.º 499 a  600 
LUGARES DE TERRADO – MERCADO LEVANTE DE LEIRIA PRODUTOS HORTÍCOLAS 

E DERIVADOS 

Taxa - € 0,48 

Série – A 

Cor – Azul 

1 caderneta e 22 bilhetes do n.º 879 a 1000 
BALNEÁRIOS 
PARQUE  MUNICIPAL - BANHOS QUENTES 

Taxa - € 0,71 

Série - A 

Cor - branca 

5 cadernetas  do N.º 1 A 500 
MERCADO FALCÃO – BANHOS QUENTES 
Taxa – € 0,71 

Série – A 

Cor – branca 

1 – caderneta do n.º 201 a 300 

FEIRA DE MAIO  -  BANHOS QUENTES 
Taxa – € 0,71 

Série – A 

Cor – branca 

3 – cadernetas do N.º 1 a 300” 
Analisado o assunto a Câmara, deliberou por unanimidade concordar com a 

informação acima transcrita, mandar anular e destruir os referidos bilhetes e cadernetas. 

 

5.1.9. Cervejaria Camões.  
DLB N.º 0744/06 | Presente a carta de 2006/04/26, da Firma PROMOLAZER, LDA., na 

qualidade de arrendatária do estabelecimento comercial designado por “Cervejaria 

Camões”, sito no Jardim Luís de Camões, em Leiria, a solicitar a redução em 50% do valor 

da renda, com retroactivos desde o dia 1 de Março do corrente ano, data do início das obras 

de intervenção Polis, devido aos grandes inconvenientes que as mesmas lhe têm 

provocado, nomeadamente por estarem completamente impossibilitados de utilizar o 

espaço exterior da esplanada e a maioria dos clientes se recusarem a estar emparedados 

entre “taipais” (muros do estaleiro das obras). 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a redução em 

50% do valor da renda, com efeitos a 1 de Março do corrente ano, até à conclusão das 

obras de intervenção Polis. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.10. Conselho Cinegético Municipal (CCM). Eleição pela Assembleia Municipal dum 
autarca de freguesia  
DLB N.º 0745/06 | Presente a informação da Técnica Superior Generalista, responsável 

pelo Sector de Licenciamentos Diversos, que é do seguinte teor: 

“A Portaria n.º 924/2002, publicada no Diário da Republica, II Série, n.º 140, de 20 de Junho 

de 2002, fixou a constituição do Conselho Cinegético Municipal de Leiria, pelo período de 

quatro anos, nos termos do artigo 154.º do Decreto-Lei n.º 227-B/2000, de 15 de Setembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 338/2001, de 26 de Dezembro. 

Considerando que irá terminar o citado período de quatro anos (Junho de 2006); 

Considerando que, nos termos do artigo 157.º, do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 

de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro, os conselhos 

cinegéticos municipais são presididos pelo presidente da respectiva Câmara Municipal e 

dele farão parte os seguintes vogais: 

• Três representantes dos caçadores do concelho; 

• Dois representantes dos agricultores do concelho; 

• Um representante das ZCT (zonas de caça turísticas) do concelho; 

• Um representante das associações de defesa do ambiente existentes no concelho; 

• Um autarca de freguesia a eleger em assembleia municipal; 

• Um representante de DGRF sem direito a voto; 

• Um representante do ICN, no caso da área do município abranger áreas 

classificadas, sem direito a voto. 

Propõe-se que sejam estabelecidos contactos com as instituições respectivas para 

indicarem os seus representantes, bem como submeter à próxima Assembleia Municipal a 

eleição do autarca de freguesia, com vista à constituição do novo CCM (Conselho 

Cinegético Municipal).” 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade concordar com a 

informação acima transcrita e solicitar à Assembleia Municipal a eleição de um autarca das 

freguesias deste concelho para integrar, como vogal, o Conselho Cinegético Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

5.2. Análise do seguinte processo relacionado com o Ambiente 
5.2.1. Apoio à Global Notícias pela iniciativa “Construções na Areia”, a realizar na 
Praia do Pedrógão no dia 15 de Agosto de 2006 (ENT 2006/8053) 
DLB N.º 0746/06 | Presente a proposta de atribuição de apoio, mediante o pagamento de 

alojamento de 6 monitores (3 quartos duplos) de 14 para 15 de Agosto de 2006. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade apoiar a iniciativa 

“Construções na areia”, através do pagamento de alojamento de 6 monitores, em três 

quartos duplos, de 14 para 15 de Agosto de 2006 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

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

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
6.1.1. XIX Desfile Carnavalesco da Carreira. Pedido de subsídio 
DLB N.º 0747/06 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Carreira com a ENT. 7447/06 

em que é solicitado apoio para a organização do XIX Desfile Carnavalesco em 2006, 

referindo o facto de terem acorrido à localidade milhares de pessoas nos dois dias em que 

decorreram as festividades e considerando que a actividade em causa se reveste de algum 

interesse cultural, propõe-se que seja atribuído à Junta de Freguesia de Carreira,  um apoio 

no valor de €1.000,00, conforme Plano de Actividades para 2006 – CE 12/040701 - 0299 – 

A243 (Outros Apoios). 
  A Câmara, depois de ter tomado conhecimento da informação da Divisão da Cultura 

e Gestão de Espaços Culturais, tendo em conta o interesse cultural da iniciativa, deliberou 
por unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

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

11 de Janeiro, atribuir à Junta de Freguesia de Carreira um apoio de €1.000,00, para ajudar 

a custear as despesas com a organização do XIX Desfile Carnavalesco da Carreira. 

 

6.1.2. Artes na Praça 
DLB N.º 0748/06 | Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Leiria e da Associação 

Internacional de Artes e Letras de Leiria decorre, na Praça Rodrigues Lobo, a primeira 

edição do projecto “Artes na Praça“ cujo objectivo é o de promover os artistas plásticos de 

Leiria. 

A Associação Internacional de Artes e Letras de Leiria é uma associação recente 

que conta já com cerca de 30 artistas das mais variadas áreas das artes plásticas, sendo 

esta a primeira iniciativa com vista ao lançamento e divulgação da mesma. 

De entre os artistas inscritos, um grupo de 8 pintores e 3 escultores irão apresentar a sua 

arte ao vivo, estando ainda patentes alguns trabalhos da autoria dos mesmos. 

Nos dias 10, 11, 15, 17 e 18 de Junho haverá ainda ateliers infanto-juvenis nos 

quais os artistas, ali presentes, darão a conhecer algumas das suas técnicas, pintura e 

olaria, a crianças e jovens que neles queiram participar, após inscrição gratuita. 

Assim, em nove pavilhões marcarão presença alguns dos artistas naturais ou 

residentes em Leiria que, além de mostrarem a sua arte, interagem com os mais jovens. 

O projecto, a inserir na rubrica “Festas da Cidade“ terá custos relacionados com a 

divulgação, a montagem, refeições e a realização dos ateliês, num valor estimado de 

€1.500,00. 
A Câmara apreciou a informação da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 

Culturais sobre as “Artes na Praça” que decorrerá de 10 a 18 de Junho de 2006, na Praça 

Rodrigues Lobo e considerando que esta actividade se reveste de interesse cultural 

municipal, promovendo os artistas plásticos de Leiria, deliberou por unanimidade apoiar a 
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referida actividade suportando os custos previstos relacionados com a divulgação, a 

montagem, refeições e a realização dos ateliês, num valor estimado de €1.500,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.3. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Abril 
2006 
DLB N.º 0749/06 | 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 Abril de 2006, que totalizem o valor de €2 030,21. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2 030,21, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, durante o 

mês de Abril de 2006, que totalizam o valor de €2 030,21. 

 
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
6.2.1. Protocolo de Cooperação com a Escola Superior de Educação de Leiria 
DLB N.º 0750/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
Considerando que é do interesse do 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 

Direito, freguesia de Marrazes, concelho de Leira, como primeira outorgante; 

e 

A Escola Superior de Educação de Leiria, com sede na Rua Dr. João Soares, 2400-448, 

Leiria, N.I.P.C. 507 004 876, adiante abreviadamente designada por ESEL, representada 

pela Presidente do Conselho Directivo em exercício, Graça Fonseca, 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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, é 

celebrado o presente protocolo de cooperação, o qual se passará a reger pelas cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

O Município de Leiria e a ESEL poderão colaborar entre si no âmbito dos seguintes 

projectos do Município: 

1. Implementação e consolidação da Expressão e Educação Física-Motora no 1º Ciclo; 

2. Planeamento e coordenação da Natação do 1º Ciclo; 

3. Planeamento, coordenação e avaliação de Actividades Desportivas 

Complementares para o 1º Ciclo; 
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4. Introdução de novas práticas corporais e outros projectos nas escolas dos 2º, 3º 

Ciclos e Secundário; 

5. Desenvolvimento de Actividades Físicas e Desportivas no Ensino Superior; 

6. Participação no Planeamento de infra-estruturas de apoio às actividades do recreio 

e da Expressão e Educação Físico-Motora no 1º Ciclo; 

7. Participação no Planeamento de infra-estruturas de apoio às actividades físicas e 

desportivas das escolas dos 2º, 3º Ciclos e Secundário; 

8. Actividades desportivas promovidas ou apoiadas pelo Município de Leiria; 

Bem como dos seguintes projectos da ESEL: 

9. Realização de colóquios e outras acções de formação a desenvolver por esta 

entidade; 

10. Desenvolvimento de actividades que contribuam para a melhoria da formação dos 

alunos da ESEL, na área da Actividade Física e Desportiva; 

11. Melhoria ou criação de novos espaços ou aquisição de novos equipamentos 

necessários ao desenvolvimento de novos projectos de formação dos alunos da 

área da Educação Física da ESEL; 

A concretização dos projectos acima referidos será alvo de Contratos-Programa a 

estabelecer caso a caso, para cada projecto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto a definição do tipo de colaboração a estabelecer entre 

o Município de Leiria e a ESEL, no sentido do desenvolvimento de projectos na área da 

Actividade Física e Desportiva, no Concelho de Leiria, reforçando assim a ligação entre esta 

Escola e a Autarquia e entre estas e a comunidade local. Neste contexto, serão definidas as 

formas de colaboração com vista a um aproveitamento recíproco das potencialidades e 

recursos disponíveis da CML e da ESEL, com vista ao cumprimento dos seus objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências do Município de Leiria) 

1. A possibilidade de colaboração do Município de Leiria referenciada na Cláusula 

Primeira, poderá incluir o seguinte: 

a) Assegurar os meios logísticos e materiais necessários ao estudo e 

implementação dos projectos do Município de Leiria; 

b) Assegurar as despesas com a elaboração e implementação dos projectos do 

Município de Leiria que forem desenvolvidos em conjunto; 

c) Assegurar as despesas de manutenção dos projectos do Município de Leiria; 

d) Proporcionar a interacção entre o Município de Leiria, ESEL e toda a 

Comunidade Escolar; 

e) Proporcionar sempre que possível, períodos de formação/estágio no âmbito dos 

projectos desenvolvidos ou a desenvolver pela Autarquia, aos alunos de Educação Física 

da ESEL; 

2. O âmbito da colaboração do Município de Leiria pode ainda, mediante definição caso a 

caso,   revestir-se nas seguintes formas: 
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 a) Comparticipação até ao máximo de 40% na melhoria ou criação de novos 

espaços ou aquisições de novos equipamentos necessários ao desenvolvimento de novos 

projectos de formação dos alunos da área da Educação Física da ESEL; 

             b) 

1. Comparticipação nos custos de utilização das instalações desportivas 

municipais ou geridas pela Autarquia, para actividades lectivas, na área da Educação Física 

dos alunos da ESEL, em horário diurno a definir de acordo com o regulamento da respectiva 

instalação; 

2. Comparticipação nos custos de utilização das instalações desportivas 

protocoladas com a Autarquia, para actividades lectivas, na área da Educação Física dos 

alunos da ESEL, em horário diurno a definir de acordo com o regulamento da respectiva 

instalação. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Competências da ESEL) 

1. A possibilidade de colaboração da ESEL referenciada na Cláusula Primeira, 

poderá incluir o seguinte: 

b) Assegurar a colaboração do Departamento de Expressões Artísticas e Educação 

Física – secção de Educação Física (por indicação da ESEL e com a concordância do 

Município de Leiria), na criação e implementação dos projectos a desenvolver, sempre que 

seja pertinente; 

c) Proporcionar sempre que possível a colaboração e o envolvimento dos alunos, e 

o respectivo apoio pedagógico, quer para a realização de estudos no âmbito das disciplinas 

leccionadas, quer para o desenvolvimento de outros projectos; 

d) Disponibilizar sempre que necessário, as suas instalações para a execução de 

projectos sem prejuízo das suas actividades normais; 

e) Propor e participar no desenvolvimento de projectos inovadores. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Financiamento) 

Quando houver lugar a pagamentos por parte da CML, resultantes da prestação de serviços 

pela ESEL, estes serão efectuados em nome da ESEL. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Início de Vigência) 

Este protocolo entra em vigor após a sua aprovação em reunião de Câmara e homologação 

pelo Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, e depois de assinado pelos Presidentes 

das respectivas entidades. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Duração) 

O presente Protocolo será válido até ao dia 31 de Dezembro de 2007. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Denúncia do Protocolo) 

O Protocolo pode ser denunciado a qualquer momento por qualquer das partes, por carta 

registada, desde que devidamente justificado e com a antecedência de 60 dias. 
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CLÁUSULA NONA 
(Casos omissos) 

A resolução de casos omissos e o esclarecimento de quaisquer dúvidas neste Protocolo, 

bem como a eventual elaboração de adendas, competirão aos responsáveis das entidades 

subscritoras deste protocolo. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Imposto de Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto de 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 de Selo. 

Leiria, 1 de Junho de 2006 

Câmara Municipal de Leiria            Escola Superior de Educação de Leiria 

A Presidente                                   A Presidente do Conselho Directivo em exercício 

______________________             ______________________________________ 

Isabel Damasceno Campos                                        Graça Fonseca” 

 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 de Cooperação com a Escola 

Superior de Educação de Leiria e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua outorga. 

 
6.2.2. Protocolo com o Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis 
DLB N.º 0751/06 | Pela Sra. Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é presente a 

minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando que o futebol é a modalidade desportiva mais procurada e com maior impacto 

junto da população portuguesa e concelhia, nomeadamente da juventude; 

Considerando que a formação de quadros técnicos, nomeadamente da arbitragem, constitui 

um factor preponderante no desenvolvimento e fomento da modalidade de futebol; 

Considerando que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da 

qualidade dos eventos que promove, 

Impõe-se: 
Às instituições que de alguma forma têm responsabilidade 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 total. 

Porque: 
a) O Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis, é o representante dos árbitros e ex-

árbitros, filiados no Conselho de Arbitragem de Leiria e residentes no Concelho de Leiria; 
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b) O Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis tem desempenhado um papel 

preponderante na captação e formação de novos árbitros e no fomento e desenvolvimento 

da arbitragem, proporcionando a formação técnica dos árbitros de futebol seus associados; 

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 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 

e competências 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 Dtº, freguesia de Marrazes, concelho de 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

O Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis, com sede na Rua de Setúbal, Lote D, R/C Dto, 

2400-448, Leiria, N.I.P.C. 505 043 319, adiante abreviadamente designado por NAFLIS, 

representado pelo Presidente da Direcção, Marco Gomes, como segundo 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, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 

11 de Janeiro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger 

pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento da arbitragem de futebol no Concelho de Leiria; 

2. Promover a formação técnica dos árbitros de futebol; 

3.  Permitir a criação de sinergias entre a CML e o NAFLIS, relativamente à 

colaboração e organização de diversas actividades, nomeadamente, ao nível das 

arbitragens. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados 

à boa colaboração entre o Município de Leiria e o NAFLIS com vista ao cumprimento dos 

seus objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências do NAFLIS) 

1. Colaborar na organização de Actividades promovidas ou patrocinadas pela CML, 

assegurando sempre que possível e necessário as arbitragens de Futebol; 

2. Participar no IV Torneio Inter-Núcleos de Futsal da APAF 2006; 

3. Participar no XVIII Encontro Nacional de Núcleos, no Algarve; 

4. Organizar o I Congresso Distrital de Arbitragem de Leiria; 
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5. Realizar Acções de Reciclagem sobre as Leis de Jogo, para Treinadores e 

Jogadores dos Clubes do Concelho; 

6. Realizar Acções de Sensibilização sobre Arbitragem, para a Comunicação Social; 

7. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 

mencionadas, o brasão da CML e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Competências do Município de Leiria) 

1. Apoiar financeiramente o NAFLIS em todas as suas competências consignadas nas 

alíneas 2., 3. e 4. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €1.565, 00 

(mil quinhentos e sessenta e cinco euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula 

Quinta deste protocolo; 

2. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais necessárias para a 

operacionalização das actividades previstas no presente protocolo, desde que, solicitadas 

com a antecedência prevista no regulamento dessas instalações. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €140, 00 (cento e quarenta euros) após a realização da Acção mencionada em 2. 

da Cláusula Terceira do presente protocolo;  

2. €175, 00 (cento e setenta e cinco euros) após a realização da Acção mencionada 

em 3. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

3. €1.250, 00 (mil duzentos e cinquenta euros) após a realização da Acção 

mencionada em 4. da Cláusula Terceira do presente protocolo. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Casos omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria 

e a Direcção do NAFLIS. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Imposto de Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto de 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 de Selo. 

Leiria, 1 de Junho de 2006 

Câmara Municipal de Leiria                              Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis 

A Presidente                                                     O Presidente da Direcção 

__________________________                      ______________________________ 

Isabel Damasceno Campos                                                   Marco Gomes” 
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 Analisado o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do n.º 1 

do artigo 13.º e 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 o Núcleo de Árbitros de Futebol 

do Lis e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua outorga. 

 
6.2.3. Isenção da Taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca. 
Centro Regional de Sangue de Coimbra 
DLB N.º 0752/06 | Presente a telecópia ENTFE n.º 2452/06 de 26/04/06, do Centro Regional 

de Sangue de Coimbra, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria a cedência gratuita do 

Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca para efectuar as Colheitas Móveis de Sangue, a 

realizar nos dias 11 de Junho e 8 de Dezembro de 2006, entre as 9h00 e as 14h30. 

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 desta iniciativa, e a premente necessidade de efectuar colheitas de 

sangue regulares em diversos locais do concelho de Leiria, propõe a Sr.ª Vereadora do 

Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo 

Municipal da Bajouca, durante o período horário supracitado e a atribuição da respectiva 

indemnização compensatória à Leirisport E.M. 

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 Centro Regional de Sangue de Coimbra, com a isenção da taxa 

de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca, nos dias 11 de Junho e 8 de 

Dezembro de 2006, entre as 9h00 e as 14h30. 

Mais deliberou atribuir a respectiva indemnização compensatória à Leirisport, E.M., 

relativa a esta isenção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

6.2.4. Isenção da Taxa de Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca.  
Grupo Alegre e Unido da Bajouca (Apresentação de DVD do Rancho Folclórico) 
DLB N.º 0753/06 | Presente a telecópia ENTFE n.º 8766/06 de 06/04/06, do Grupo Alegre e 

Unido da Bajouca (GAUB), no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria, a cedência 

gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca para realizar a apresentação do DVD 

do Rancho Folclórico do GAUB, no dia 4 de Junho de 2006, entre as 16h00 e as 20h00. 

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 cultural desta iniciativa, propõe a Sr.ª Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, a isenção da taxa de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca, 
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durante o período horário supracitado e a atribuição da respectiva indemnização 

compensatória à Leirisport E.M. 

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 Grupo Alegre e Unido da Bajouca, com a isenção da taxa de 

utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Bajouca, no dia 4 de Junho de 2006, entre as 

16h00 e as 20h00. 

Mais deliberou atribuir a respectiva indemnização compensatória à Leirisport, E.M., 

relativa a esta isenção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

6.2.5. Programa de apoio ao associativismo desportivo/infra-estruturas. Candidatura 
de Junho de 2006 

DLB N.º 0754/06 | Decorrerá de 1 a 30 de Junho de 2006 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Infra-estruturas para a 

atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria de infra-

estruturas desportivas e sociais. 

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 e Juventude para 

construção, conservação e melhoria de infra-estruturas desportivas e sociais; 

b) fotocópia dos estatutos aprovados, quando não tenham sido entregues 

anteriormente; 

c) questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto e Juventude. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade concordar com a 

abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais para a 

construção, conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais, bem como 

afixar Edital nos lugares públicos do costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

6.3. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
6.3.1. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2005. Liquidação da 2.ª parte do 
Apoio Pontual II ao Corpo Nacional de Escutas. Escutismo Católico Português – 
Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 762 de Maceira (Int. 5890/2006) 
DLB N.º 0755/06 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente a Informação Interna 

n.º 5890/2006, da Divisão do Desporto e Juventude (Juventude), que abaixo se transcreve: 

«No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil Municipal, Apoio Pontual, para 

2005, foi presente pelo Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 762 da Maceira o respectivo 

relatório de actividade, relativo ao apoio deliberado em reunião de Câmara de 30 de Maio 

de 2005. 
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O Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 762 da Maceira recebeu apoio para a iniciativa 

“Aquisição de material de cozinha”. 

Dado o facto dos documentos de despesa apresentados para a iniciativa não 

corresponderem, na sua plenitude, aos termos descritivos decorrentes da candidatura 

apresentada sugerimos a redução da verba proporcional ao valor não justificado através de 

documentos de despesa. 

 A saber: 

Nome da actividade Valor 

atribuído 

Valor a apresentar 

através de 80% de 

documentos de despesa 

Valores 

justificados 

Valores 

por 

justificar 

Aquisição de 

material de cozinha 

€550,00 €440,00 €185,91 €254,09 

Sugere-se pois que o apoio seja reduzido, no valor de €254,09.  

Para o efeito, e após conversa mantida com o Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. n.º 762 da Maceira, na pessoa de Jorge Dias (Chefe de Agrupamento), propõe-se a 

liquidação da 2.ª parte, no valor de €20,91, no lugar dos €275,00 inicialmente previstos 

(€275,00 - €254,09 = €20,91), matéria a ser presente em reunião de Câmara.» 

 A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a redução do apoio, no valor de 

€254,09, ficando a liquidação da 2.ª parte ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 762 

da Maceira no valor de €20,91.  

 
6.3.2. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio Pontual II. 
Associação Cultura e Juventude (Ent.8780/06) 
DLB N.º 0756/06 | Pela Associação Cultura e Juventude foi presente o ofício, com o número 

de entrada 8780/06, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, do Programa de Apoio 

ao Associativismo Juvenil. 

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

Acção”, através da atribuição de um subsídio, no valor máximo de €1.200,00 (mil e duzentos 

euros), para fazer face a despesas com a organização da actividade.  

O apoio a atribuir, pelo Município, será concedido em função do número de 

concertos realizados no Concelho de Leiria, à proporção de €200,00 (duzentos euros) por 

concerto e num máximo de seis.  

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

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

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação Cultura e Juventude um 

subsídio no valor máximo de €1.200,00 (mil e duzentos euros), para fazer face a despesas 

com a organização da actividade.  

O apoio a atribuir será concedido em função do número de concertos realizados no 

Concelho de Leiria, à proporção de €200,00 (duzentos euros) por concerto e num máximo 

de seis.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.3.3. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio Pontual II. Corpo 
Nacional de Escutas. Escutismo Católico Português – Agrupamento de Escuteiros do 
C.N.E. n.º 1077 de Monte Real (Ent.10924/2006) 
DLB N.º 0757/06 | Pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real foi 

presente o ofício, com o número de entrada 10924/06, oficializando a candidatura ao apoio 

pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a iniciativa “Melhoramento das 

condições de funcionamento da Sede”, através da atribuição de um subsídio, no valor de 

€1.000,00 (mil euros), para a aquisição de material, designadamente para dois armários 

para arquivo e uma mesa de apoio. 

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

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

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir ao Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. n.º 1077 de Monte Real um subsídio no valor de €1.000,00 (mil euros), para a 

aquisição de material, designadamente para dois armários para arquivo e uma mesa de 

apoio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.3.4. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio Pontual II. Corpo 
Nacional de Escutas. Escutismo Católico Português – Agrupamento de Escuteiros do 
C.N.E. n.º 776 de Cruz D´Areia / Leiria (Ent.11074/2006) 
DLB N.º 0758/06 | Pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 776 de Cruz D´Areia - 

Leiria foi presente o ofício, com o número de entrada 11074/06, oficializando a candidatura 

ao apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

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

reutilização da água”, através da atribuição de um subsídio, no valor de €1.200,00 (mil e 

duzentos euros), designadamente para a aquisição e instalação da respectiva canalização. 

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

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

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

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

Escuteiros do C.N.E. n.º 776 de Cruz D´Areia - Leiria um subsídio no valor de €1.200,00 (mil 

e duzentos euros), designadamente para a aquisição e instalação da respectiva 

canalização. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.3.5. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2006. Apoio Pontual II. Federação 
das Associações Juvenis do Distrito de Leiria (Ent.11176/06) 
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DLB N.º 0759/06 | Pela Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria foi 

presente o ofício, com o número de entrada 11176/06, oficializando a candidatura ao apoio 

pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

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

Juventude”, através da atribuição de um subsídio, no valor máximo de €10.000,00 (dez mil 

euros), designadamente para fazer face a despesas com a organização do “LeiriAventura”. 

Mais propõe, facultar o empréstimo de grades para a realização do evento. 

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

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir à Federação das 

Associações Juvenis do Distrito de Leiria um subsídio no valor de €10.000,00 (dez mil 

euros), designadamente para fazer face a despesas com a organização do “LeiriAventura”. 

Mais deliberou facultar o empréstimo de grades para a realização do evento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Ponto sete 

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

 
7.1. Apoio à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Reixida 
DLB N.º 0760/06 | Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora Desenvolvimento 

Económico, um pedido de apoio da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Reixida 

(Entfe. 3185/2006), para realização de actividade de intercâmbio com a Câmara Municipal 

de Vale Paços e da Freguesia de Barreiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 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, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a concessão de 

um apoio financeiro à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Reixida no valor de 

€500 (quinhentos euros). 

 
7.2. Apoio à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria 
DLB N.º 0761/06 | Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora Desenvolvimento 

Económico, um pedido de apoio da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria 

no âmbito do programa de animação do centro histórico, para animação das feiras 

temáticas realizadas na Praça Rodrigues Lobo. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 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, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a concessão de 

um apoio financeiro à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, no valor de 

€2.800 (dois mil e oitocentos euros). 
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7.3. Apoio à Junta de Freguesia do Coimbrão para regularização do areal, reparação 
de passadiços e remoção de areias da marginal da Praia do Pedrógão. Rectificação 
DLB N.º 0762/06 | Presente a rectificação do texto constante da deliberação n.º 0517/06 de 

20 de Abril de 2006 onde a Câmara deliberou por unanimidade concordar com o apoio 

proposto. 

Assim, onde se lê: 
«A Câmara no uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5 A/2002 de 11 de Janeiro, delibera por 

unanimidade atribuir um apoio à Junta de Freguesia do Coimbrão no valor de €12.500 

(Doze mil e quinhentos euros). 

Mais delibera que a transferência de verba do Município de Leiria para a respectiva 

Junta de Freguesia, será efectuada mediante a apresentação das respectivas facturas dos 

trabalhos realizados.» 
Deverá ler-se: 
«A Câmara no uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5 A/2002 de 11 de Janeiro, delibera por 

unanimidade atribuir um apoio à Junta de Freguesia do Coimbrão no valor de €12.500 

(Doze mil e quinhentos euros).» 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a rectificação acima referida. 

 
7.4. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Eufémia para arranjos na rotunda do Casal 
da Ladeira 
DLB N.º 0763/06 | Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do 

Desenvolvimento Económico, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Santa 

Eufémia com Ent. 11890/06, para o apoio para o arranjo da Rotunda do Casal da Ladeira.  

Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal, para o efeito, um apoio de cerca de 

€3.601,97.  

A Câmara, no uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade apoiar em €3.601,97 (três mil e seiscentos e um euro e 

noventa e sete cêntimos) a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, para o arranjo da 

Rotunda da Casal da Ladeira. 

 

7.5. Apoio à Junta de Freguesia de Caranguejeira para parque de merendas do Monte 
da Palmeiria 
DLB N.º 0764/06 | Dotar as freguesias do concelho de espaços de lazer adequados 

melhorando o nível de qualidade na vida local tem sido um objectivo da Câmara, que se vai 

alcançando com a criação dos equipamentos de fruição em tempo de lazer. 

Presente um pedido da Junta de Freguesia de Caranguejeira com a Ent. 12522/06, 

solicitando apoio para reparação dos danos causados no Parque de Merendas do Monte de 

Palmeiria, devido aos incêndios que deflagraram no Verão de 2005 naquela freguesia. 
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A Câmara, no uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade atribuir o apoio à Junta de Freguesia de Caranguejeira um 

apoio no valor de €10.000 (dez mil euros).  

 
7.6. Aldeia de Natal/Casa da Solidariedade. Apoios 
DLB N.º 0765/06 | Em aditamento à deliberação n.º 1696/05 – Acta n.º 36, de 17/11/2005 e 

no âmbito do Projecto “Aldeia de Natal”, para o bar da Casa da Solidariedade, foi atribuído e 

aceite pela Câmara Municipal de Leiria, o seguinte apoio:  

Patrocinador Modalidade do apoio Valor 

Recheio Cash & Carry, S.A. 

Zona Industrial da Cova das Faias 

Lote 8 

2415-314 Leiria 

N.I.F.C. 500 145 415  

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais

€94,40 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a emissão de 

recibo correspondente ao apoio concedido. 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por unanimidade 

analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um 
Junta de Freguesia de Leiria. Transferência de verba 
DLB N.º 0766/06 | Presente a telecópia da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, 

de 05.05.2006, com a ENTFE. 2671, solicitando a reposição de equipamento para 

apetrechar o refeitório, dado que este serve diariamente 70 alunos da Escola 1.º CEB de 

Leiria n.º 2 (Escola Amarela). 

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

do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, das alíneas f) do n.º 2 e d) do 

n.º 4 do ambas 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 transferir a verba no 

valor de €150,00 (cento e cinquenta euros) para a Freguesia de Leiria (entidade gestora do 

programa de refeições da Escola Amarela), com destino à aquisição do material em falta 

para o refeitório da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
2.1. Projecto de Intervenção - Avenida General Humberto Delgado: 1ª Fase 

DLB N.º 0767/06 | Foi presente o Projecto de Intervenção – Avenida General Humberto 

Delgado: 1.ª Fase, composto pelos seguintes elementos: Memória Descritiva; Parâmetros 

Urbanísticos; Planta 01: Execução da Proposta – Prolongamento do Arruamento; Planta 02: 

Planta Síntese; Planta 03: Perfis Longitudinais / Perfil Transversal – Usos do Edificado; 

Planta 04: Planta de Caves – Implantação e N.º Pisos. 
 Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o ‘Projecto de 

Intervenção’ e conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara, ou a quem a mesma 

designar, para encetar todas as diligências necessárias à sua concretização. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Protocolo a Celebrar entre o Município de Leiria e Maria da Conceição Carreira 
Constantino Pereira Rodrigues, Cândido Manuel Constantino Pereira Rodrigues e 
Helena Maria de Fátima Constantino Rodrigues de Ornelas Afonso. 
DLB N.º 0768/06 | Foi presente o Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e Maria da 

Conceição Carreira Constantino Pereira Rodrigues, Cândido Manuel Constantino Pereira 

Rodrigues e Helena Maria de Fátima Constantino Rodrigues de Ornelas Afonso, cujo teor a 

seguir se transcreve: 

“MINUTA DE PROTOCOLO 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como 

primeiro outorgante, e Maria da Conceição Carreira Constantino Pereira Rodrigues, N.I.F. 

132578450, Bilhete de Identidade n.º 573748, emitido em 23/09/1998, pelo arquivo de 

identificação de Leiria, residente em Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 18 – 1.º esq, 

2410-140 Leiria, freguesia de Leiria, concelho de Leiria, Cândido Manuel Constantino 

Pereira Rodrigues, N.I.F. 118927060, Bilhete de Identidade n.º 4495554, emitido em 

06/05/2003, pelo arquivo de identificação de Aveiro, residente em Rua José Aveiro, e 

Helena Maria de Fátima Constantino Rodrigues de Ornelas Afonso, N.I.F. 146405730, 

Bilhete de Identidade n.º 7426422, emitido em 15/03/2003, pelo arquivo de identificação de 

Funchal, residente Edifício Avenida, Bloco A-BO, Praceta 25 de Abril, 9200-084 Machico, 

freguesia de Machico, concelho de Machico, como segundos outorgantes, é celebrado o 

presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:  
CLÁUSULA PRIMEIRA 

A Câmara Municipal de Leiria, no uso das competências que lhe estão conferidas por lei 

para construir e gerir redes de circulação rodoviária, pretende intervir na Avenida General 

Humberto Delgado, na cidade de Leiria, no sentido de proceder ao seu prolongamento até à 

Rua Luís Braille e ao seu alargamento, conforme planta 02 que constitui o anexo I ao 
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presente protocolo e dele faz parte integrante, com vista à melhoria geral das condições de 

circulação automóvel e pedonal. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Os segundos outorgantes são os actuais donos e legítimos possuidores de um prédio 

rústico, representado na planta 01 que constitui o anexo II ao presente protocolo e dele faz 

parte integrante, com área de 8.174 m2, composto por terra de cultura e vinha, a confrontar 

do norte com José Fetal Caixeiro, do sul com herdeiros de António Domingues, do nascente 

com Lote 1 e Lote 2 e do poente com caminho público, descrito na Primeira Conservatória 

do Registo Predial de Leiria sob o número 732 e inscrito na respectiva matriz predial sob o 

número 158.  

CLÁUSULA TERCEIRA 

A Câmara Municipal de Leiria para levar a efeito as obras de construção descritas na 

cláusula primeira carece de uma faixa de terreno com a área de 274 m2, pertencente ao 

prédio descrito na cláusula segunda, a qual os segundos outorgantes, por intermédio do 

presente protocolo, cedem gratuitamente ao Município de Leiria. 

CLÁUSULA QUARTA 

No acto de outorga do presente protocolo fica titulada a separação material do prédio acima 

descrito, em dois prédios matriciais autónomos, o primeiro com a área de 1278 m2 (D1), a 

confrontar do norte com José Fétal Caixeiro, do sul com herdeiros de António Domingues, 

do nascente com Lote 1 e Lote 2 e do poente com Avenida General Humberto Delgado e a 

segunda com a área de 6.622 m2 (D2), a confrontar do norte com José Fétal Caixeiro, do sul 

com herdeiros de António Domingues, do nascente com Avenida General Humberto 

Delgado e do poente com Caminho Público, obrigando-se os segundos outorgantes a 

corrigir a situação registral, operando-se, assim, a separação jurídica do mesmo prédio, pela 

apresentação do presente PROTOCOLO autenticado, para efeitos legais de registo, 

podendo os segundos outorgantes, a partir da efectivação dos referidos registos, proceder à 

operação urbanística de destaque, ou outra, em qualquer dos prédios matriciais registados. 

CLÁUSULA QUINTA 

Os segundos outorgantes aceitam o estudo urbanístico que constitui o anexo III ao presente 

protocolo e dele faz parte integrante, por concordarem com o seu conteúdo, 

comprometendo-se a respeitar os parâmetros urbanísticos constantes do mesmo, na 

elaboração e execução dos projectos que vierem a apresentar para a área de intervenção 

em causa. 

CLÁUSULA SEXTA 

No acto de outorga do presente protocolo fica igualmente titulada a integração no domínio 

público rodoviário municipal da parcela a que acima se alude. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

As dúvidas e omissões decorrentes do cumprimento deste protocolo serão resolvidas por 

acordo das partes ou, na falta deste, pelo tribunal competente. 

CLÁUSULA OITAVA 

O Protocolo é elaborado em quadruplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 

intervenientes. 
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A minuta do presente protocolo foi aprovada em reunião da Câmara Municipal de Leiria de 1 

de Junho de 2006. 

Leiria, ___ de ______________ de 200__.  

Em representação do primeiro outorgante________________________________________  

Os segundos outorgantes ____________________________________________________” 

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

protocolo, a qual faz parte integrante da presente deliberação, e conferir poderes à Senhora 

Presidente da Câmara para outorgar o protocolo em representação do Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Protocolo a Celebrar entre o Município de Leiria e a Sociedade “Domingues & 
Domingues, Lda.”. 
DLB N.º 0769/06 | Foi presente o Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a 

Sociedade “Domingues & Domingues, Lda.”, cujo teor a seguir se transcreve: 

“MINUTA DE PROTOCOLO 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, aqui representado pela Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como 

primeiro outorgante, e a sociedade “Domingues & Domingues, Lda.”, N.I.P.C. 501885587, 

com sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 16 r/c dt.º, freguesia de Leiria, 

concelho de Leiria, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o n.º 

2425, aqui representada por António Manuel Lameiro Domingues e João Pedro Lameiro 

Domingues, na qualidade de sócios gerentes e no uso dos poderes para o efeito, como 

segunda outorgante, é celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A Câmara Municipal de Leiria, no uso das competências que lhe estão conferidas por lei 

para construir e gerir redes de circulação rodoviária, pretende intervir na Avenida General 

Humberto Delgado, na cidade de Leiria, no sentido de proceder ao seu prolongamento até à 

Rua Luís Braille e ao seu alargamento, conforme planta 02 que constitui o anexo I ao 

presente protocolo e dele faz parte integrante, com vista à melhoria geral das condições de 

circulação automóvel e pedonal. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sociedade “Domingues & Domingues, Lda.”, segunda outorgante acima identificada, é 

actual e única dona e legítima possuidora de um prédio urbano, representado na planta 01 

que constitui o anexo II ao presente protocolo e dele faz parte integrante, com a área de 

4.123 m2, composto por parcela de terreno para construção urbana, a confrontar do norte 

com Rua Nossa Senhora de Fátima, do sul com António Manuel Lameiro Domingues, do 

nascente com José Rodrigues e outro e do poente com Manuel Constantino, descrito na 

Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 689 e inscrito na 

respectiva matriz predial sob o número 3760. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
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A Câmara Municipal de Leiria para levar a efeito as obras de construção descritas na 

cláusula primeira carece de uma faixa de terreno com a área de 372m2, pertencente ao 

prédio descrito na cláusula segunda, a qual a segunda outorgante, por intermédio do 

presente protocolo, cede gratuitamente ao Município de Leiria.  

CLÁUSULA QUARTA 

No acto de outorga do presente protocolo fica titulada a separação material do prédio acima 

descrito, em dois prédios matriciais autónomos, o primeiro com a área de 2.150m2 (E1), a 

confrontar do norte com Rua Nossa Senhora de Fátima, do sul com Avenida General 

Humberto Delgado, do nascente com José Rodrigues e outro e do poente com herdeiros de 

Manuel Constantino e a segunda com a área de 1.601m2 (E2), a confrontar do norte com 

Avenida General Humberto Delgado, do sul com António Manuel Lameiro Domingues, do 

nascente com José Rodrigues e outro e do poente com herdeiros de Manuel Constantino, 

obrigando-se a sociedade proprietária a corrigir a situação registral, operando-se, assim, a 

separação jurídica do mesmo prédio, pela apresentação do presente PROTOCOLO 

autenticado, para efeitos legais de registo, podendo a sociedade proprietária proceder, a 

partir da efectivação dos referidos registos, à operação urbanística de destaque, ou outra, 

em qualquer dos prédios matriciais registados. 

CLÁUSULA QUINTA 

A segunda outorgante aceita o estudo urbanístico que constitui o anexo III ao presente 

protocolo e dele faz parte integrante, por concordarem com o seu conteúdo, 

comprometendo-se a respeitar os parâmetros urbanísticos constantes do mesmo, na 

elaboração e execução dos projectos que vierem a apresentar para a área de intervenção 

em causa.  

CLÁUSULA SEXTA 

No acto de outorga do presente protocolo fica igualmente titulada a integração no domínio 

público rodoviário municipal da parcela a que acima se alude.  

CLÁUSULA SÉTIMA 

As dúvidas e omissões decorrentes do cumprimento deste protocolo serão resolvidas por 

acordo das partes ou, na falta deste, pelo tribunal competente.  

CLÁUSULA OITAVA 

O Protocolo é elaborado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 

intervenientes. 

A minuta do presente protocolo foi aprovada em reunião da Câmara Municipal de Leiria de 

01 de Junho de 2006.  

Leiria, ___ de                                 de 200     .  

Em representação do primeiro outorgante________________________________________  

Em representação da segunda outorgante _______________________________________” 

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

protocolo, a qual faz parte integrante da presente deliberação, e conferir poderes à Senhora 

Presidente da Câmara para outorgar o protocolo em representação do Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto três 
Apoio para a utilização do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa - Grupo 
Desportivo e Recreativo de Parceiros - Ratificação de Despacho 
DLB N.º 0770/06 | Presente o ofício ENT. 11725, de 09/05/2006, do Grupo Desportivo e 

Recreativo de Parceiros, 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 treinos da Equipa de Sub-13, nos dias 15, 18, 22, 23 e 25 de Maio de 2006, propõe a 

Senhora Vereadora do Desporto Eng.ª Isabel Gonçalves, através da Informação Interna n.º 

6003/06 de 29/05706, a possibilidade de utilização gratuita da instalação desportiva em 

epígrafe, nos dias supracitados para a realização de cinco treinos de adaptação, no valor de 

€2.600, 00, acrescido de IVA à taxa em vigor, a pagar à Leirisport, E.M. pela prestação de 

serviços, inerente à solicitação do Clube. 

Considerando que: 

a) O Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros desenvolve a prática do 

Futebol ao nível da formação dos jovens do concelho, contando com cerca de 130 atletas 

nos diversos escalões; 

b) A Equipa de Sub-13 se encontra a disputar a fase final do Campeonato 

Distrital da AFL, sendo a única representativa do concelho de Leiria; 

c) Os dois jogos desta fase do Campeonato se realizam em campos relvados, 

condições de prática desconhecidas pelos jogadores do GDR de Parceiros, situação que 

justifica a necessidade de adaptação a este tipo de terreno de jogo, com o objectivo de 

obtenção de uma melhor prestação desportiva. 

Foi proferido despacho pela Senhora Presidente da Câmara em 29 de Maio de 

2006, relativo à autorização de utilização gratuita do Campo de Futebol e Balneários do 

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, nos dias 15, 18, 22, 23 e 25 de Maio de 2006 e o 

respectivo pagamento da prestação de serviços inerente à realização dos cinco treinos, no 

valor de €2.600, 00 (dois mil e seiscentos 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 29 de Maio de 2006, com vista à utilização 

gratuita pelo Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros, do Campo de Futebol e 

Balneários do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, nos dias 15, 18, 22, 23 e 25 de 

Maio de 2006 e o respectivo pagamento da prestação de serviços inerente à realização dos 

cinco treinos, no valor de €2.600, 00 (dois mil e seiscentos euros), acrescido de IVA à taxa 

em vigor, à Leirisport, E.M. 

 
Ponto quatro 
Protocolo a celebrar entre “Águas do Mondego” e o Município de Leiria. Redes em 
“baixa”. Elaboração de Projectos. 
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DLB N.º 0771/06 | Foi presente o protocolo entre “ Águas do Mondego” e o “ Município de 

Leiria”, que a seguir se transcreve: 

PROTOCOLO 
Entre a: 

[…], SA, representada pelo Senhor […] na qualidade de […], adiante designada por 

“Sociedade”, e o 

Município de […], representada pelo Senhor […] na qualidade de […], adiante designado 

por “Município”, 

E considerando que: 

I) A Sociedade é a entidade gestora do sistema multimunicipal de […], criado pelo artigo 1º 

do Decreto-Lei nº […], adiante designado por “Sistema”, de que o Município é utilizador; 

II) A concretização das redes [de distribuição de água e/ou de recolha de efluentes] em 

“baixa” dos Municípios utilizadores do Sistema é essencial para a consecução plena dos 

objectivos que estiveram na base da criação do Sistema e os atrasos verificados nos 

projectos de execução dessas redes causam reflexo directo na sustentabilidade do Sistema; 

III) O Sistema deve alcançar os objectivos que se venham a fixar no PEAASAR 2007 - 

2013, nas vertentes de universalidade, continuidade e qualidade do serviço, 

sustentabilidade do sector e protecção dos valores ambientais, de: 

(i) Servir 95% da população total do país com sistemas públicos de abastecimento 

de água, com pelo menos 90% na área de cada sistema e servir 90% da 

população total do país com sistemas públicos de drenagem e tratamento de 

águas residuais urbanas, com pelo menos 85% na área de cada sistema, 

(ii) Obter níveis adequados de qualidade do serviço, mensuráveis pela 

conformidade dos indicadores de qualidade de serviço, 

(iii) Estabelecer, a nível nacional, tarifas ao consumidor final tendencialmente 

evoluindo para um intervalo compatível com a capacidade económica das 

populações, 

(iv) Garantir em prazo razoável a recuperação do custo dos serviços, 

(v) Optimizar a gestão operacional e eliminar custos de ineficiência, 

(vi) Contribuir para a criação de emprego sustentável através da dinamização do 

tecido empresarial, 

(vii) Cumprir os objectivos decorrentes do normativo nacional e comunitário, 

(viii) Garantir uma abordagem integrada na prevenção e controlo da poluição 

provocada pela actividade humana e pelos sectores produtivos, e 

(ix) Aumentar a produtividade e a competitividade do sector através de soluções que 

promovam a eco-eficiência; 

IV) É necessário dispor de projectos de infra-estruturação ambiental, com um grau de 

maturação suficiente que permitam o conhecimento dos montantes totais de investimento 

necessários e que poderão vir a ser objecto de candidaturas aos fundos comunitários 

previstos para o QREN que vigorará entre 2007 e 2013, bem como desenvolver um plano 

de acção ajustado às metas, intermédias e finais, fixadas para o país e para a região; 
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V) A Sociedade adquiriu competências e conhecimentos e dispõe de capacidades técnicas 

que deverá disponibilizar em condições que tornem eficaz e vantajosa a cooperação entre o 

Sistema e o Município; 

VI) A Sociedade se encontra disponível para proceder à contratualização e 

acompanhamento das prestações de serviço necessárias para o desenvolvimento dos 

projectos das redes em “baixa” de distribuição de água [e/ou de recolha de efluentes] do 

Município, potenciando os recursos e permitindo uma racionalização de custos; 

VII) O desenvolvimento destas tarefas por parte da Sociedade não porá em causa a 

prossecução da sua actividade principal, uma vez que: 

- potencia um efeito económico através do aumento da procura, 

- possibilita um entrecruzamento entre as redes em “alta” e em “baixa”, em termos 

de interligação, percursos e de priorização de execução, e 

- permite a articulação entre as diferentes infra-estruturas existentes, 

preenche a complementaridade funcional que se exige; 

 

É estabelecido o presente Protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes. 

Cláusula 1ª 
1. A Sociedade, com o acordo e em colaboração com o Município, assume a 

responsabilidade pelo desenvolvimento dos projectos de execução das redes [de 

distribuição de água e/ou de recolha de efluentes] em “baixa” do Município, e que serão 

definidas posteriormente no âmbito do grupo de trabalho previsto na Cláusula 3ª. 

2. Com a definição dos projectos de execução das redes [de distribuição de água e/ou de 

recolha de efluentes] em “baixa” do Município que serão desenvolvidas pela Sociedade, 

prevista no número anterior, a Sociedade e o Município celebrarão uma Adenda ao presente 

Protocolo, onde conste a identificação correcta dos mesmos. 

3. Nos termos do número anterior, a Sociedade promoverá os procedimentos pré-

contratuais e adjudicação, financiamento, acompanhamento, fiscalização e aprovação do 

projecto, na qualidade de entidade adjudicante, devendo, para isso, respeitar as decisões 

do grupo de trabalho previsto na Cláusula 3ª. 

Cláusula 2ª 
1. A Sociedade desenvolverá os procedimentos pré-contratuais para a realização dos 

projectos de execução das redes em “baixa” objecto do presente Protocolo, utilizando os 

procedimentos previstos na legislação nacional e comunitária em vigor, assegurando 

igualmente o cumprimento dos regimes jurídicos aplicáveis à contratação pública de 

serviços a que o Município se encontra obrigado, bem como o disposto na Recomendação 

IRAR n.º 01/2006 de 22 de Março de 2006, sobre selecção de serviços de projecto de 

engenharia no sector de águas e resíduos. 

2. Os documentos relativos aos procedimentos pré-contratuais serão desenvolvidos de 

acordo com um formato que permita, em cada momento, determinar os custos com o 

desenvolvimento dos projectos de execução das redes do Município. 
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Cláusula 3ª 
1. Com vista ao desenvolvimento adequado do disposto no presente Protocolo, a 

Sociedade promoverá a constituição de um grupo de trabalho, de carácter técnico, que 

deverá incluir, pelo menos, um representante do Município, indicado por este no prazo 

máximo de 8 (oito) dias após solicitação. 

2. Poderão ainda integrar este grupo de trabalho, outros representantes a designar pelo 

Município, nomeadamente, dos Serviços Municipalizados, da Associação de Municípios ou 

do Gabinete de Apoio Técnico da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

respectiva. 

3. Constitui missão deste grupo de trabalho: 

(i) A definição do âmbito e do objecto do presente Protocolo; 

(ii) A elaboração da Adenda ao presente Protocolo, prevista no número 2 da 

cláusula 1ª; 

(iii) O acompanhamento do procedimento pré-contratual, incluindo a análise de 

propostas, a adjudicação e a contratação; 

(iv) O apoio técnico e a fiscalização do desenvolvimento dos projectos de execução 

das redes em “baixa”; 

(v) A verificação dos autos de medição, da facturação e dos pagamentos efectuados 

com a sua realização; 

(vi) A aprovação, intermédia, se existir, e final, dos projectos; 

(vii) A elaboração da conta final do processo. 

Cláusula 4ª 
A Sociedade obriga-se a fornecer ao Município cópia de todas as peças que forem 

desenvolvidas no seu âmbito e a comunicar todas as informações relevantes para o 

adequado conhecimento e acompanhamento do processo. 

Cláusula 5ª 
A Sociedade, com base no presente Protocolo, desenvolverá o Plano de Acção para a 

realização das redes [de distribuição de água e/ou de recolha de efluentes] em “baixa” de 

todo o Sistema, incluindo as do Município, onde serão definidos os montantes totais de 

investimento, o cronograma de desenvolvimento e as prioridades, de modo a poderem ser 

objecto de candidaturas aos fundos comunitários previstos para o QREN que vigorará entre 

2007 e 2013. 

Cláusula 6ª 
1. A Sociedade, no âmbito das suas responsabilidades e em colaboração com o Município, 

procurará apoios financeiros, nacionais ou comunitários, para fazer face aos encargos 

resultantes do desenvolvimento dos projectos de execução das redes em “baixa” objecto do 

presente Protocolo, obrigando-se as partes a apoiar o proponente na preparação de 

candidatura específica, se aplicável. 

2. A Sociedade desenvolverá, igualmente, um plano de financiamento das acções objecto 

do presente Protocolo que permita, em cada momento, determinar os custos associados e 

demonstrar que os mesmos não estão a ser repercutidos sobre o Sistema, nem sobre a 

respectiva tarifa. 
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Cláusula 7ª 
1. Com a conclusão dos trabalhos, a Sociedade transferirá para o Município os projectos de 

execução desenvolvidos no âmbito do presente Protocolo e, em simultâneo, remeterá, por 

carta registada e com aviso de recepção, a discriminação dos custos efectivamente 

suportados com o seu desenvolvimento. 

2. O Município, no prazo máximo de 6 (seis) meses, pagará à Sociedade as despesas em 

que esta incorreu, deduzidas dos apoios financeiros recebidos se aplicável, acrescidas de 

juros à taxa Euribor 6 meses e de um “spread” de 1 (um) ponto percentual, contabilizados a 

partir da data efectiva do seu pagamento pela Sociedade. 

3. O Município pode solicitar à Sociedade, e esta obriga-se a aceitar, o fraccionamento dos 

custos em causa até ao máximo de 2 (dois) anos, estando sujeito, neste caso, à aplicação 

de um “spread” de 3 (três) pontos percentuais sobre os juros previstos no número anterior, 

contabilizados de igual forma. 

4. O prazo para pagamento dos valores referidos nos números anteriores é fixado em 60 

(sessenta) dias após o envio do respectivo documento para pagamento. 

5. Aos atrasos nos pagamentos referidos no número anterior, acrescerão juros de mora, 

aplicáveis nas mesmas condições das previstas nos contratos de fornecimento de água e 

de recolha de efluentes do Sistema. 

Cláusula 8.ª 
O regime previsto na cláusula anterior não será aplicável no caso de o Município, em 

conformidade com o ordenamento jurídico, puder imputar estes custos a qualquer outra 

entidade, nomeadamente: 

(i) Ao sistema multimunicipal, se o Município optar pela integração da “baixa” neste; 

(ii) A uma sociedade que venha a ser constituída pelo sistema multimunicipal, com 

vista à integração e gestão das redes em “baixa” desse Município; 

(iii) Qualquer outra entidade, distinta do Município e que por indicação deste, que 

venha a assumir a responsabilidade pela gestão dessas redes. 

Cláusula 9ª 
1. Em caso de desacordo ou litígio, relativamente à interpretação ou execução deste 

Protocolo, as partes diligenciarão no sentido de alcançar, por acordo amigável, uma solução 

adequada e equitativa. 

2. No caso de não ser possível uma solução negociada e amigável nos termos previstos no 

número anterior, cada uma das partes poderá a todo o momento recorrer a arbitragem, nos 

termos dos números seguintes. 

3. A arbitragem será realizada por um tribunal arbitral constituído nos termos desta cláusula 

e de acordo com o estipulado na Lei nº 31/86, de 29 de Agosto. 

4. O tribunal arbitral será composto por um só árbitro nomeado pelas partes em desacordo 

ou litígio. Na falta de acordo quanto à nomeação desse árbitro, o tribunal arbitral será então 

composto por três árbitros, dos quais um será nomeado pela Sociedade, outro pelo 

Município, e o terceiro, que exercerá as funções de presidente do tribunal, será cooptado 

por aqueles. Na falta de acordo, o terceiro árbitro será nomeado pelo presidente do Tribunal 

da Relação de […]. 
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5. O tribunal arbitral funcionará na cidade de […], em local a escolher pelo árbitro único ou 

pelo presidente do tribunal, conforme o caso. 

Cláusula 10ª 
1. Sem embargo do disposto na cláusula seguinte, o presente Protocolo tem o seu início na 

data da sua celebração e terá uma duração de 2 (dois) anos. 

2. Em face de razões atendíveis pelas partes, este pode ser prorrogado por períodos 

suplementares de 2 (dois) anos. 

Cláusula 11ª 
A execução do presente Protocolo só pode iniciar-se depois de obtida a autorização do 

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, na 

qualidade de concedente do Sistema, sendo responsabilidade da Sociedade o 

desenvolvimento dos procedimentos necessários para esse efeito. 

 

O presente Protocolo foi celebrado em Espinho, no 5 de Junho de 2006, estando feito em 

duas vias, ficando uma em poder de cada uma das partes. 

 […], SA 

 

Município de […] 

 
A Câmara analisou o assunto e concordando com o mesmo deliberou por 

unanimidade aprová-lo. 

 
Ponto cinco 
Candidatura ao programa AGRIS 
DLB N.º 0772/06 | Estamo-nos a aproximar de uma época crítica em termos de fogos 

florestais, pelo que gostava de apresentar à consideração da Câmara Municipal a nossa 

preocupação pelo facto de desde 2004 termos apresentado duas candidaturas ao programa 

AGRIS que contemplavam as freguesias de maior densidade florestal do nosso concelho, 

refiro-me à parte norte do concelho, concretamente às freguesias de Bajouca, Bidoeira, 

Coimbrão, Milagres, Monte Redondo, Ortigosa, Regueira de Pontes e às freguesias de 

Chaínça, Cortes, Arrabal e Santa Catarina da Serra cujo montante financeiro previsto ronda 

os €1.800.000,00. 

Temos informação de que as candidaturas apresentadas têm parecer técnico 

favorável, tendo-nos sido dito informalmente que faltaria apenas a sua homologação por 

parte do Senhor Ministro. Como desde 2004 até esta data nada nos foi transmitido 

formalmente, proponho à Câmara que manifeste no seu conjunto, ao Sr. Director da 

Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral, o interesse e a urgência na homologação 

das referidas candidaturas. 

A Câmara analisou o assunto e concordando com o mesmo deliberou por 
unanimidade manifestar no seu conjunto, ao Sr. Director da Direcção Regional da 
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Agricultura da Beira Litoral, o interesse e a urgência na homologação das referidas 

candidaturas. 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, se lavrasse 

a presente acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei 

escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal___________________________________________ 

A Chefe de Divisão Administrativa____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2006.06.01      
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