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Acta n.º 29/2009 
 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, na 

Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, sita no Largo Cândido dos Reis, desta cidade, 

reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o Senhor 

Presidente Raul Miguel de Castro e os Senhores Vereadores, Gonçalo Nuno Bértolo 

Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Neusa Fernandina Sobrinho de 

Magalhães, José Manuel Seabra Benzinho da Silva e António Carlos Batista Martinho 

Gomes. 

Estiveram presentes Senhores Vereadores Carlos Manuel Frazão Vitorino, em 

substituição do Luciano Santos Rodrigues de Almeida e Filipa Duarte Vieira Pimenta 

Alves Esperança, em substituição da Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 

ausentes por motivos devidamente justificados.  

Esteve ausente a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Botelho Machado por 

motivos de doença. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Almeida Reis, Assistente 

Técnica.   

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e trinta e cinco minutos o Presidente deu início à reunião com a 
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Intervenção do Senhor Presidente 
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I - O Senhor Presidente  perguntou à Senhora Vereadora Isabel Damasceno  se as 

obras feitas sem contratos e sem cabimentos seriam consideradas legais ou ilegais, e 

tal como fora solicitado na última reunião, apresentou algumas dessas situações 

existentes, designadamente: 

— Acesso à incubadora D.Dinis, no montante de €14.344,75; 

— Infra-estruturas para a instalação de rede de fibra óptica e alteração de águas 

pluviais no Largo S. Pedro, no montante de €15.998,95; 

— Pavimentação de arruamentos na freguesia de Santa Eufémia, no montante de 

€18.760,00; 

— Jardim-de-infância do Telheiro, no montante de €126.320,26; 

— Estacionamento junto ao colégio da Cruz da Areia, no montante de €117.962,81; 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  pediu ao Senhor Presidente para 

lhe facultar os elementos para averiguar e esclarecer na próxima reunião.  

 

II – O Senhor Presidente  mencionou que o Senhor Professor Manuel Queiroz lhe 

dissera que havia um compromisso para os estudos, que tinham de ser feitos com uma 

candidatura a fundos comunitários. 

Mais informou, que não encontrava documentação daquilo que o Senhor 

Professor Manuel Queiroz lhe mencionara. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno explicou que o que ficara combinado 

era apresentar uma candidatura no sentido de financiar a elaboração do estudo para 

análise da viabilidade da adaptação do aeroporto de Monte Real à aviação civil. Após 

se saber se a candidatura era aprovada ou não, ver-se-ia o diferencial a suportar pelo 

promotor do estudo. Nesta sequência iria ser comunicado aos Municípios e aos 

diferentes parceiros do processo, qual o montante que poderiam assumir. Só depois se 

decidiria se se iriam apoiar ou não, dependendo do montante. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Isabel Damasceno 

 

 I – A Senhora Vereadora Isabel Damasceno relembrou que não fora feita a limpeza à 

volta da Fonte Luminosa, como fora falado pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves. 

Alertou que aquela zona era perigosa quando chovia.  

 

II – A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  esclareceu que os Bombeiros Municipais 

de Leiria, já eram sapadores. A lei fez desaparecer a designação de Bombeiros 

Municipais. A designação legal era Bombeiros Sapadores de Leiria. São sapadores de 

nome, mas não o são de categoria remuneratória, para que o venham a ser é 
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necessário que a tutela, Ministério da Administração Interna, faça uma legislação 

própria que os venha a encaixar na categoria equivalente de sapadores.  

Mais informou que aguardavam que esta legislação saísse para posicionar os 

bombeiros nessas categorias usufruindo, assim, das regalias daí resultantes. 

 

III – A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  referiu que, no dia anterior, 28 de 

Dezembro, o Senhor Presidente disse que fez uma reunião com todos os Presidentes 

de juntas, ao contrário do que se fizera no passado, onde as reuniões eram em 

separado. Discordou das afirmações proferidas pelo Senhor Presidente, porque isso 

nunca acontecera. Em sede da preparação do orçamento faziam-se reuniões individuais 

com cada Presidente de Junta de Freguesia, à excepção de um ano que se fez uma 

reunião genérica para comunicar que não haveria delegações de competências para 

arruamentos. 

Mais referiu que nunca se fizeram reuniões separadas com presidentes de um 

partido ou de outro partido. O que a Senhora Vereadora Isabel Damasceno  

compreendeu das palavras do Senhor Presidente era que se faziam reuniões consoante 

a cor do partido. 

O Senhor Presidente  perguntou à Senhora Vereadora Isabel Damasceno  se 

tinha noção que havia reuniões com os Presidentes da Junta de Freguesia, na sede do 

Partido, ao que ela respondeu que com ela apenas havia reuniões preparatórias para a 

Assembleia Municipal com todos os eleitos do Partido para a devida preparação, tal 

como devia acontecer com o Partido Socialista. 

 

IV – A Senhora Vereadora Isabel Damasceno comentou que, o Senhor Presidente 

declarou que não podiam contrair empréstimos para a compra de terrenos porque a 

capacidade de endividamento estava esgotada, a Senhora Vereadora esclareceu que 

os municípios não podem contrair empréstimos porque a Lei das Finanças Locais não 

permite, independentemente da capacidade de endividamento estar ou não esgotada. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  referiu ainda que, a Lei das Finanças 

Locais só permite contrair empréstimos nas seguintes situações: 

- Financiamentos do QREN; 

- Requalificação Urbana; 

- Habitação Social 

Excepcionalmente, nos dois últimos anos, foram permitidos ao abrigo dos 

programas «Pagar a tempo e horas» mas isso tinha a ver com o Orçamento do Estado.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Neusa Magalhães 
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I – A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  lamentou o facto de não terem sido 

aprovadas as candidaturas no âmbito do IMOPH. Os projectos que foram apresentados 

eram de uma qualidade elevada. 

 

II – A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  referiu que no primeiro programa PARES 

houve 7 projectos aprovados para Lares, Centros de Dia, entre outros. Alguns destes 

projectos já foram objecto de deliberação de Câmara Municipal, no sentido de serem 

apoiados com 10 % do valor não comparticipado. Perguntou, se a política deste 

executivo iria ser a mesma ou se iria sofrer alguma alteração. 

O Senhor Presidente respondeu que, em relação aos apoios, e devido aos 

fracos recursos, iria haver uma atribuição que fosse justa entre essas entidades. 

Referiu também, que quando se falou da responsabilidade que a Câmara 

Municipal tinha nesse sentido, no caso da Barreira e da Ortigosa, os projectos eram 

iguais, mas num caso conseguiu-se agilizar noutro não, mas agora as candidaturas não 

foram aprovadas. Teremos de aguardar que venha um novo programa e verificar o que 

será possível. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  referiu que a questão só foi colocada 

porque as candidaturas que foram aprovadas no primeiro e no segundo programa 

PARES, ultrapassam as verbas inscritas nas rubricas. Neste sentido, questionou o 

critério deste executivo nessa distribuição e alertou para a insuficiência de verbas. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Carlos Vitorino  

 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  mencionou que a maior parte dos 

processos que estavam agendados para a presente reunião de câmara, à excepção do 

processo de obras particulares n.º 132/09, enfermam de um pressuposto que não 

estava correcto. 

Salientou que, no sentido de aligeirar os procedimentos as deliberações vinham 

a reunião de Câmara Municipal para deliberar com condicionantes. Estas deliberações 

faziam todo o sentido quando se tratava de tornar mais célere o processo, mas existiam 

casos que informavam alterações de conteúdo, exigiam até plantas gráficas interferindo 

com o próprio objecto que estava a ser aprovado, a arquitectura. 

Mais informou que o projecto se aprova em 2 fases: a primeira fase era o 

projecto de arquitectura, numa segunda fase eram os projectos da especialidade. 

Na reunião de Câmara, as deliberações de cada um destes assuntos exigiam 

alterações de conteúdo, obviamente que não se estava a aprovar a mesma coisa. 

Existiam dúvidas e estas dúvidas não eram para serem aprovadas em reunião de 

Câmara. 
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A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  mencionou que as recomendações 

que eram feitas nos processos podiam provocar alterações à arquitectura. 

 

 

 Ordem do dia   

 

Ponto um 
��������  Departamento de Operações Urbanís t icas 

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 956/06 – Albano Manuel Carvalho Mota 

DLB N.º 1978/09  | Retirado. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 818/07 – José Antunes dos Santos 

DLB N.º 1979/09  | Retirado. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1002/07 –  HOTELIDER – Actividades 

Turísticas, Lda. 

DLB N.º 1980/09  | Retirado. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 788/08 – Nuno Alexandre Antunes das 

Neves 

DLB N.º 1981/09  | Retirado. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 71/09 – M OVICORTES – Serviços e 

Gestão, SA 

DLB N.º 1982/09  | Retirado. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 132/09 – Banco Bic Português, SA 

DLB N.º 1983/09  | De BANCO BIC PORTUGUÊS, SA, com sede social na Rua 

Mouzinho da Silveira, n.ºs 11 a 19, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de fracções, com mudança de uso 

para instalação de agência bancária, sem aumento de área, inserido em edifício 

existente, incidindo as mesmas ao nível da compartimentação interior e vãos exteriores, 

sito no Centro Comercial Jardins do Lis, Lojas 25, 26 e 27, na Avenida Adelino Amaro 

da Costa, na freguesia de Marrazes, cidade de Leiria. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/17, constante do 

respectivo processo (folha 120), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir em obra com a totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n.º 

163/09 de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

2.º no caso de pretender a instalação de publicidade deverá obter o respectivo 

licenciamento específico; 

3.º apresentar no prazo de seis meses:  

3.1. projectos de redes de drenagem de águas e esgotos aprovados pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; 

3.2. projecto de isolamento acústico; 

3.3. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projectos de alterações, 

relativamente às redes de telefones, gás e eléctrico; 

3.4. esclarecimentos relativamente à necessidade de apresentação de projecto de 

verificação de comportamento térmico ou projecto de climatização, face ao 

disposto nos Decretos-Leis n.ºs 79/06 e 80/06, ambos de 4 de Abril. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 616/09 – Florentino de Sousa Rodrigues 

DLB N.º 1984/09  | Retirado. 

 

1.2. Análise do processo de pedido de informação pr évia n.º 7/08 – José Araújo 

Geraldes 

DLB N.º 1985/09  | De JOSÉ ARAÚJO GERALDES, residente no 1 Ramsey Road, 

P.O.Box. 131, Whitehouse Station NJ 08889, U.S.A., representado, por Florinda 

Ferreira Cardoso Carreira, na qualidade de procuradora, residente na Rua Eng.º Duarte 

Pacheco, n.º 6 – 1.º E, freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação prévia 

para alteração e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, 

sito na Rua Jaime Eugénio Cabral Azevedo, lote «A», na Cruz da Areia, freguesia de 

Leiria.  

O pedido em questão insere-se no processo de loteamento n.º 11/79, 

encontrando-se de acordo com o mesmo, e tendo obtido parecer favorável emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional, relativamente à área de servidão do Regimento de 

Artilharia de Leiria (RAL 4) (folhas 155, 156 e 157). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/14, constante do 

respectivo processo (folha 189), e face ao disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 
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deliberou por  unanimidade deferir o pedido de informação prévia pelo período de um 

ano, nos termos do disposto no artigo 17.º do referido diploma legal, condicionado ao 

seguinte: 

1.º aquando da apresentação do Pedido de Comunicação Prévia, (no caso do projecto 

de arquitectura a apresentar manter as características do presente pedido), deverá 

estar devidamente instruído nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, 

na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; 

2.º o projecto de arquitectura a apresentar deverá ainda conter pormenores à escala 

adequada e elementos gráficos relativos aos muros de vedação, nomeadamente, 

alçados da totalidade dos mesmos, com indicação do perfil original do terreno, perfil de 

aterros, desaterros e arranjos exteriores propostos, assim como indicação sucinta da 

implantação da moradia (contorno e lajes cotadas), materiais e acabamentos; 

3.º apresentar plano de acessibilidades de acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto; 

4.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor 

nomeadamente: Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Plano Director Municipal, 

Código Civil, Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro, Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 

de Agosto, Aditamento n.º 2 ao Alvará de loteamento n.º 418, e outra legislação 

específica aplicável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Relatório da actividade desenvolvida pelos ser viços de fiscalização durante o 

mês de Novembro 

DLB N.º 1986/09  | Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Novembro 

Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Novembro/2009 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 76 

Processos Fiscalizados 323 

Mandados de Notificação 3 

Embargos 0 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 18 

Obras em desacordo com a licença 2 

Outras transgressões 10 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 3 

Processos de contra-ordenação 6 

Informações 2 

 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes 
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Processos Fiscalizados 9 

Autos de Notícia 0 

 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos 

Processos Fiscalizados 7 

Participações 0 

 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos 

Processos Fiscalizados (Publicidade) 109 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 1 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública/Mapa 
Horário) 

1 

Participações 32 

A Câmara tomou conhecimento.  
 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.4.1. Processo de loteamento n.º 13/98 – INFRALEIR IA - Promoção Imobiliária, 

Lda. 

DLB N.º 1987/09  | De BELANATUR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, 

SA, com sede social na Rua do Comércio, lote 19, Zona Industrial Casal do Cego, 

freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, referente ao pedido de revogação do 

aditamento n.º 1 ao alvará de loteamento n.º 11/00. 

Por deliberação de 1999/01/20, a Câmara Municipal aprovou o pedido de 

licenciamento para uma operação de loteamento no prédio sito em Casal do Cego, 

freguesia de Marrazes, encontrando-se a mesma titulada pelo alvará n.º 11/00. 

Em 2006/05/02, a Belanatur – Indústria e Comércio de Cosméticos, Unipessoal, 

Lda., invocando a qualidade de proprietária dos lotes 18, 19 e 20 do referido 

loteamento, veio solicitar a aprovação de alterações à licença de loteamento, que 

consistiam na unificação dos referidos lotes dando origem a um só lote (lote 19), 

alteração essa que veio a ser aprovada por deliberação tomada em reunião de Câmara 

de 2006/09/28 (folha 937, pasta 5), tendo sido emitido o aditamento n.º 1 ao alvará de 

loteamento n.º 11/00 em 2006/11/30 (folhas 944 e 945, pasta 5). 

Em 2009/07/17, veio a requerente solicitar a revogação do referido aditamento. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão Jurídica em 2009/12/15, 

verificou-se que, embora a requerente tenha invocado a titularidade do direito de 

propriedade dos três lotes, das certidões emitidas pela Conservatória do Registo Predial 

e que então acompanharam o pedido resulta que apenas se encontrava na sua 

titularidade o lote 18, figurando como sujeito activo na aquisição dos lotes 19 e 20 a 

Caixa Leasing – Instituição Financeira de Crédito, SA, não tendo a requerente 

apresentado qualquer documento que lhe conferisse poderes especiais, traduzidos em 

procuração ou em autorização expressa emitida pela proprietárias dos lotes 19 e 20, 

para a prática dos actos referentes ao licenciamento, pelo que o acto de deferimento da 

alteração ao loteamento a que se refere o processo 13/98, por ter ignorado a falta de 
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legitimidade da sua requerente ofendendo o conteúdo essencial do direito de 

propriedade da Caixa Leasing, análogo ao de um direito fundamental, enferma de um 

vício invalidante gerador da sua nulidade, conforme previsto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 133.º do CPA, podendo ser declarado a todo o tempo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor da informação 

jurídica prestada em 2009/12/15 e com o despacho proferido pelo Sr. Vereador Lino 

Pereira em 2009/12/17, constantes do respectivo processo (folhas 40 a 42, pasta 6), 

deliberou por  unanimidade ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 134.º do Código 

do Procedimento Administrativo, declarar nula e de nenhum efeito a deliberação tomada 

pela Câmara em sua reunião de 2006/09/28, que determinou a alteração à licença do 

loteamento urbano n.º 13/98, visando a unificação dos lotes 18, 19 e 20, por considerar 

que ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental (o direito de propriedade da 

Caixa Leasing), enfermando, por isso, de vício gerador de nulidade de acordo com o 

previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do Código do Procedimento Administrativo, 

que se traduzirá na destruição dos seus efeitos, regressando o loteamento à sua forma 

primitiva. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 15/99 – URBINABÃO  – Construções, Lda. 

DLB N.º 1988/09  | De CONSTRUÇÕES – GAMEIRO & PORTELA, LDA., com sede na 

Urbanização Belo Horizonte, lote 54, em Ponte das Mestras, freguesia de Barosa, 

referente ao projecto de alteração ao lote 7 do loteamento situado em Gândara dos 

Olivais, freguesia de Marrazes. 

Pretende-se com o presente projecto de alteração que o acesso automóvel à 

cave do lote 7, que se encontra projectado através dos lotes 5 e 6, possa efectuar-se 

também a partir da Rua Escritor Manuel Ferreira, sendo que para o efeito haverá 

necessidade de suprimir dois lugares de estacionamento e de ocupar a faixa de terreno 

integrada na zona verde do loteamento que forma o recanto entre o passeio 

actualmente projectado e os limites do lote 7. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/12/10, constante da pasta 4 (folha 20), deliberou 

por  unanimidade aprovar a alteração aos arranjos exteriores de forma a melhorar o 

acesso automóvel à cave do lote 7 (e consequentemente aos lotes 6 e 5), condicionada 

à constituição de servidão de passagem para os lotes 6 e 5 e à apresentação, no prazo 

de sessenta dias, da respectiva certidão da Conservatória do Registo Predial 

devidamente actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 1/02 – Diamantino  Pereira Lopes 
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DLB N.º 1989/09  | De DIAMANTINO PEREIRA LOPES, residente na Rua da Várzea, 

Escandarão, em Atougia, concelho de Ourém, referente à vistoria para efeitos de 

recepção provisória das obras de urbanização respeitantes ao loteamento situado em 

Fontainhas, freguesia de Parceiros. 

As entidades consultadas (SMAS, EDP e PT) emitiram pareceres favoráveis 

quanto à recepção das respectivas infra-estruturas. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2009/08/14 e em 

2009/10/09, os peritos do Departamento de Obras Municipais e da Divisão de Parques 

e Espaços Verdes consideram que os trabalhos referentes, respectivamente, à rede 

viária e à rede pluvial e aos arranjos exteriores se encontram concluídos sem anomalias 

visíveis ou aparentes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto de vistoria 

n.º 65/09, constante do respectivo processo (folha 587), e o conteúdo dos pareceres 

emitidos pelas entidades competentes, deliberou por  unanimidade para efeitos do 

disposto nos artigos 54.º e 87.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, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção provisória das obras de urbanização do loteamento 

designado em epígrafe; 

2.º autorizar a redução das cauções abaixo indicadas para 10 % do seu valor inicial, 

sendo a restante importância libertada com a recepção definitiva das obras de infra-

estruturas que as mesmas caucionam: 

2.1. garantia bancária n.º 125 - 02 - 1314542, emitida em 22/02/2008 pelo Banco 

Comercial Português, S.A., destinada a garantir a execução da rede de águas e 

esgotos domésticos (folha 426); 

2.2. garantia bancária n.º 125 - 02 - 1314579, emitida em 22/02/2008 pelo Banco 

Comercial Português, S.A., destinada a garantir a execução da rede viária (folha 

425); 

2.3. garantia bancária n.º 125 - 02 - 1314613, emitida em 22/02/2008 pelo Banco 

Comercial Português, S.A., destinada a garantir a execução dos arranjos 

exteriores (folha 427). 

Mais deliberou  notificar o promotor do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.4. Processo de loteamento n.º 2/02 – Fernando G ameiro de Oliveira 

DLB N.º 1990/09  | De FERNANDO GAMEIRO DE OLIVEIRA, residente na Rua da 

Charneca, Escandarão, concelho de Ourém, referente à vistoria para efeitos de 

recepção provisória das obras de urbanização respeitantes ao loteamento situado em 

Pinhaisinhos – Vale das Aveias, freguesia de Parceiros. 



2312 (13) 

CMLeiria/Acta n.º 29, de 2009.12.29 

Im-DA-15-09_A0 

 

As entidades consultadas (SMAS, EDP e PT) emitiram pareceres favoráveis 

quanto à recepção das respectivas infra-estruturas. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara em 2009/08/14 e em 

2009/10/09, os peritos do Departamento de Obras Municipais e da Divisão de Parques 

e Espaços Verdes consideram que os trabalhos referentes, respectivamente, à rede 

viária e à rede pluvial e aos arranjos exteriores se encontram concluídos sem anomalias 

visíveis ou aparentes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto de vistoria 

n.º 66/09, constante do respectivo processo (folha 617), e o conteúdo dos pareceres 

emitidos pelas entidades competentes, deliberou por  unanimidade para efeitos do 

disposto nos artigos 54.º e 87.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, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção provisória das obras de urbanização do loteamento 

designado em epígrafe; 

2.º autorizar a redução das cauções abaixo indicadas para 10 % do seu valor inicial, 

sendo a restante importância libertada com a recepção definitiva das obras de infra-

estruturas que as mesmas caucionam: 

2.1. garantia bancária n.º 125 - 02 - 1314640, emitida em 22/02/2008, pelo Banco 

Comercial Português, SA, destinada a garantir a execução da rede de águas e 

esgotos domésticos (folha 454); 

2.2. garantia bancária n.º 125 - 02 - 1314695, emitida em 22/02/2008, pelo Banco 

Comercial Português, SA, destinada a garantir a execução dos arranjos exteriores 

(folha 455); 

2.1. garantia bancária n.º 125 - 02 - 1314702, emitida em 22/02/2008, pelo Banco 

Comercial Português, SA, destinada a garantir a execução da rede viária (folha 

453). 

Mais deliberou notificar o promotor do conteúdo do auto de vistoria bem como 

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

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 – 55/2005. Construção da habita ção social em Barosa. 

Aprovação dos trabalhos a menos 

DLB N.º 1991/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere 
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a necessidade de execução de trabalhos a menos nos temos do n.º 2 do artigo 379.º do 

Código dos Contratos Públicos no valor de €5.681,20+IVA  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade aprovar e 

autorizar a realização trabalhos a menos no valor de €5.681,20+IVA devendo dar-se 

conhecimento à firma FIALHO & PAULO, LDA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de recon strução do edíficio do ex-Ral 4 

na Cerca do Castelo para instalação do Museu de Ima gem em Movimento – 

M|i|mo. Estudo de revisão de preços para aprovação 

DLB N.º 1992/09  | Pela empresa VITOR HUGO – COORDENAÇÃO E GESTÃO DE 

PROJECTOS, SA, e confirmado pelo Departamento de Obras Municipais foi presente 

para aprovação o Relatório Revisão de Preços n.º 2, no valor de €51.416,33 + IVA. 

Em 26 de Abril de 2007, a obra em epígrafe foi adjudicada pelo valor de 

€2.294.979,29+IVA conforme deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal. 

Em 13 de Novembro de 2007, foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a 

preços de acordados no valor de €205.288,00+IVA. 

Em 24 de Junho de 2008 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a 

preços de acordados no valor de €196.620,36+IVA e trabalhos a menos no valor de 

€20.473,02+IVA. 

Em 11 de Novembro de 2008 foi aprovado a realização dos trabalhos a mais a 

preços de proposta no valor de €102.208,00+IVA e trabalhos a mais a preços 

acordados no valor de €66.989,91+IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais deliberou por  unanimidade aprovar o Relatório 

Revisão de Preços n.º 2, no valor de €51.416,33+IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Construção da nova Casa Mortuária de Leiria. P edido de indemnização 

DLB N.º 1993/09 | Presente, um pedido de indemnização, da empresa que construiu a 

casa mortuária de Leiria, RAMOS CATARINO, S.A no valor de €2.744,35, alegando que 

os danos causados no edifício em epígrafe, foram provocados pelos serviços de 

manutenção dos espaços verdes e rede de rega deste Município. 

A Câmara tomou conhecimento, e depois de analisar o assunto, deliberou, por 

unanimidade autorizar o pagamento da referida indemnização no valor de €2.744,35, à 

empresa RAMOS CATARINO, SA. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4232/09, de 2 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.4. Processo n.º T – 104/2008. Empreitada de const rução do Centro Educativo do 

Coimbrão. Aprovação da minuta de contrato e autoriz ação para a sua celebração 

DLB N.º 1994/09 |  Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foi 

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

Município de Leiria e a firma QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LDª. 

A referida empreitada foi adjudicada em 16 de Novembro de 2009, por 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €1.183.680,34 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por  unanimidade  aprovar a 

referida minuta de contrato e autorizar a celebração do respectivo contrato. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2651/09, de 29 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.5. Processo n.º T – 111/2006. Ampliação/remodelaç ão da E.B. da Gândara dos 

Olivais, Marrazes. Informação de trabalhos a mais e  a menos. 

DLB N.º 1995/09 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais, referindo a 

necessidade de execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de 

€38.420,21+IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €63.665,00+IVA, o 

que perfaz um total de €102.085,21+IVA e trabalhos a menos no valor de 

€2.783,83+IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar e 

autorizar a realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de 

€38.420,21+IVA, trabalhos a mais a preços acordados no valor de €63.665,00+IVA, o 

que perfaz um total de €102.085,21+IVA e trabalhos a menos no valor de 

€2.783,83+IVA., devendo dar-se conhecimento à firma SOTEOL – SOCIEDADE DE 

TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4332/09, de 16 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
��������  D i v i s ã o  F i n a n c e i r a  

 

3.1. Pagamentos 

DLB N.º 1996/09 |  Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor 

Presidente, no período de 15 a 28 de Dezembro correspondente às Ordens de 
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Pagamento Gerais n.ºs: 10032, 10046, 10048, 10049, 10071, 10080 a 10082, 10089 a 

10091, 10268, 10307, 10308, 10375, 10381 a 10383, 10387 a 10389, 10391 a 10395, 

10403, 10404, 10422 a 10428, 10430, 10433 a 10455, 10457 a 10464, 10466, 10467, 

às Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria n.ºs: 835, 864, 866 a 875, 892, 

893, 896, 905, 906, 908 a 936, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 8305, 9105, 

9385, 9531, 9578, 9618, 9621, 9656, 9839, 9881, 9893, 9908, 9959, 9962 a 9964, 9971, 

9986, 9999 a 10001, 10006, 10039, 10045, 10050, 10051, 10053 a 10070, 10072 a 

10079, 10083 a 10088, 10092 a 10128, 10130 a 10156, 10158 a 10175, 10177 a 10184, 

10186 a 10206, 10208, 10212 a 10223, 10225, 10228 a 10267, 10269 a 10274, 10276, 

10277, 10279, 10280 a 10296, 10298 a 10301, 10303 a 10306, 10309 a 10311, 10313, 

10314, 10316 a 10329, 10331 a 10334, 10338, 10340, 10342, 10343, 10349, 10358, 

10360, 10361, 10364, 10366 a 10372, 10380, 10385, 10386, 10397 a 10399, 10416, 

10418 no valor total de €2.300.935,50. 

 

3.2. Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e In fracções Conexas do 

Município de Leiria 

DLB N.º 1997/09 | A prevenção de riscos de corrupção e infracções conexas e a 

adopção de medidas para a evitar é assunto da maior importância e actualidade na 

sociedade portuguesa contemporânea, com particular incidência no que à gestão 

pública diz respeito, quer no sector público administrativo quer no sector público 

empresarial, incluindo as administrações locais e o sector empresarial local. 

A preocupação existente na sociedade portuguesa e nas suas instituições 

representativas levou a que a Assembleia da República, pela Lei n.º 54/2008, de 4 de 

Setembro, viesse a criar o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), com actividade 

exclusivamente orientada à prevenção da corrupção. 

O CPC – entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal 

de Contas – desenvolve uma actividade de âmbito nacional no domínio da prevenção 

da corrupção e infracções conexas. 

Na esfera da sua actividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de 

Julho de 2009, sobre Planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas, 

nos termos da qual «Os órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores 

ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, 

elaborar planos de gestão de riscos e infracções conexas.» 

Em 13 de Novembro de 2009, o CPC informou por comunicação electrónica que 

«os dirigentes e responsáveis máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou 

patrimónios públicos, independentemente da sua natureza, devem elaborar e enviar os 

respectivos planos ao Conselho de Prevenção da Corrupção» até 31 de Dezembro de 

2009, conforme sua deliberação de 21 de Outubro. 
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Assim é presente o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções 

Conexas do Município de Leiria para discussão e aprovação. 

A Câmara, nos termos do disposto no Ponto 1.1 da Recomendação sobre planos 

gestão de riscos de corrupção e infracções conexas do CPC de 1 de Julho de 2009, 

deliberou por unanimidade  aprovar o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infracções Conexas do Município de Leiria com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.3. Anulação da Guia de Recebimento n.º 27410/2009  

DLB N.º 1998/09 | Retirado. 

 

3.4. Anulação da nossa factura n.º 23804/2009 

DLB N.º 1999/09 |  Retirado. 

 

3.5. Aceitação de bens a favor do Município 

DLB N.º 2000/09 | Na sequência do processo de aquisição ao qual corresponde a NTE 

1615/2009 e consequente Factura 001-1790, de 09/10/2009, do Fornecedor Hilário & 

Alves, foi oferecido por parte do mesmo ao Município, uma rebarbadora, Bosch GWS 8-

115, cujo número de série corresponde ao n.º 0601377503/887014461. 

Assim e com intuito de incluir o equipamento referido no inventário do Município 

de Leiria, bem como, consequentemente, afectar o bem referido ao serviço requisitante, 

se coloca à apreciação para aceitação do equipamento oferecido. 

A Câmara, após análise do assunto, no âmbito da gestão corrente, organização 

e funcionamento dos serviços da Câmara, de acordo com a alínea h), n.º 1 do artigo 

64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  aceitar a doação 

referida a benefício do inventário do Município de Leiria e agradecer ao  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.6. Pagamento da factura à empresa Ourivesaria Fon seca – Mário Cunha Fonseca 

Herdeiros, Lda. 

DLB N.º 2001/09 |  Presente a factura n.º 3, de 2 de Setembro de 2005, no valor de 

€50,00 (IVA incluído à taxa de 21%), relativa à reparação de relógio de coluna. 

Considerando que esta reparação foi efectuada à margem das regras de 

realização da despesa pública e que a referida factura se manteve na posse do ex-

chefe de gabinete da ex-Presidente da Câmara até ao dia 16 de Outubro, solicitamos 

autorização para submeter à aprovação da Câmara Municipal a assunção desta 

obrigação nunca relevada nas contas do município, tendo sido emitida para o efeito a 

proposta de cabimento n.º 3836/09, de 19 de Outubro. 

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

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
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redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 

maioria,  com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Filipa Alves, Carlos 

Vitorino e José Benzinho, eleitos pelo Partido Social Democrata, autorizar o lançamento 

no ano económico de 2009, bem como o pagamento da factura n.º 3 emitida em 2 de 

Setembro de 2005, pela firma Ourivesaria Fonseca-Mário Cunha Fonseca Herdeiros 

Lda. no valor total de €50,00 (cinquenta euros) com IVA incluído à taxa de 21%. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.7. XXV Modificação ao Orçamento 

DLB N.º 2002/09 | Presente a XXV Modificação ao Orçamento para o presente ano de 

2009 que se consubstancia na 23.ª Alteração ao Orçamento da Despesa de acordo com 

as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, deliberou por  unanimidade  ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 

22 de Dezembro, que autoriza a XXIII alteração ao Orçamento da Despesa para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€18.000,00 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.8. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 2003/09 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 28 de Dezembro de 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.604.026,55 sendo de 

Operações Orçamentais €6.780.715,41 e de Operações de Tesouraria €823.311,14, 

que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��������  D iv i são  de Recu rsos Humanos 

 

Programa Vida Emprego. Reposição de valores 

DLB N.º 2004/09 | Em Outubro de 2006, este Município apresentou, junto da Agência 

Regional do Centro do Programa Vida Emprego, um projecto de candidatura à Medida 

Específica de Apoio ao Emprego, ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

136/98, publicado no Diário da República n.º 280, de 1999-12-04, a qual veio a ser 

aprovada por despacho de 2006-10-31, com a atribuição do correspondente apoio 

financeiro.  
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Assim, foram efectuadas pela referida Agência Regional os adiantamentos, com 

base na candidatura e na previsão dos custos com a trabalhadora Ana Alexandra 

Teixeira da Silva Couto inserida no referido projecto. 

O projecto decorreu no período que vai de 2006-11-06 até 2008-11-05, tendo 

sido feitas anualmente as devidas análises, correcções e acertos através dos saldos 

intermédios (feitos no final de cada ano civil), vindo agora a Agência Regional solicitar o 

reembolso da importância de €673,99, referente à diferença entre o valor dos 

adiantamentos pagos e a despesa comprovada e validada no ano de 2008.  

Após análise e conferência dos elementos constantes do processo, constatou-se 

que de facto, as verbas transferidas estavam correctas, tendo esta Câmara apresentado 

uma despesa cuja comparticipação era de €5.183,65, mas o valor recebido foi de 

€5.857,63, concluindo-se, portanto, que excedeu efectivamente a comparticipação. Tal 

diferença deve-se, essencialmente, ao facto de a Agência Regional ter adiantado 

pagamentos relativos a subsídios de refeição e a vencimentos que foram calculados no 

pressuposto de que não haveria faltas a descontar; no entanto, vieram a ocorrer 

situações justificativas de alguns descontos nos referidos abonos, o que veio a traduzir-

se na diferença entre o que foi pago pela Agência Regional e a comparticipação a que 

esta Câmara Municipal tinha direito.  

Assim, deverá ser feita a devolução da importância de €673,99 à Agência 

Regional do Centro, pelo que se solicita o seu lançamento contabilístico bem como o 

seu pagamento. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4348/09, de 17 de Novembro. 

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

a devolução do valor €673,99 (seiscentos e setenta e três euros e noventa e nove 

cêntimos) à Agência Regional do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  D iv i são  de P laneamento  e  Ordenamen to  do  Te r r i tó r io  

 

Plano de Pormenor da Almuinha Grande. Alteração 

DLB N.º 2005/09 |  O Plano de Pormenor da Almuinha Grande foi ratificado pelo 

despacho do Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do 

Território de 18 de Setembro de 1992, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

266, suplemento, de 17 de Novembro de 1992, tendo sido posteriormente alterado 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2002, publicada no Diário da 

República n.º 92, 1.ª série-B, em 19 de Abril de 2002. 
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Este Plano foi ainda suspenso parcialmente, pelo prazo de 2 anos, com 

fundamento na verificação de circunstâncias excepcionais, resultantes de alterações 

significativas das perspectivas de desenvolvimento económico e social, decorrentes do 

facto de o Estádio Municipal de Leiria ter sido um dos seleccionados para a realização 

dos jogos do Euro 2004 e subsequente necessidade de concretizar acessibilidades 

indispensáveis. A suspensão parcial foi ratificada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 169/2003, publicada no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 255, em 4 de 

Novembro de 2003.  

Para a área encontra-se em vigor o Plano Director Municipal de Leiria, ratificado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/95, publicada no Diário da República, 

1.ª série-B, n.º 204, de 4 de Setembro de 1995, e alterado por deliberações da 

Assembleia Municipal, publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.ºs 283, de 6 de 

Dezembro de 1999, 130, de 5 de Junho de 2001, e 193, de 21 de Agosto de 2001, e por 

Edital n.º 228/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de Março 

de 2008, o qual remete, no n.º 1 do artigo 94º do Regulamento, para os índices 

urbanísticos definidos no Plano de Pormenor, na respectiva área de intervenção.  

Considerando que o Plano de Pormenor apresenta algumas lacunas que carecem de 

clarificação, definiram-se os seguintes termos de referência para a sua alteração:  

� Alteração da ocupação das parcelas localizadas na Rua da Figueira da Foz, 

para as quais o Plano é omisso, com a definição de alinhamentos e cércea de 

forma a colmatar a frente edificada existente, e introdução dos parâmetros 

previstos no Regulamento do Plano.  

� Regulamentação do Lote 63, no que refere a usos e parâmetros urbanísticos. 

A alteração ao Plano deverá seguir o procedimento previsto no n.º 1 do artigo 

96.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

Para o efeito, propõe-se à Câmara Municipal que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 

74.º do RJIGT alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, delibere 

alterar o Plano de Pormenor de acordo com os termos de referência acima descritos, 

devendo a alteração decorrer no prazo de 2 meses. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do mesmo diploma legal, a Câmara Municipal 

deverá proceder à abertura de um período de participação, não inferior a 15 dias, para a 

formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito da alteração.    

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 74.º do RJIGT, a deliberação da 

Câmara Municipal deverá ser publicada no Diário da República e divulgada através da 

comunicação social e na respectiva página da Internet.  

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

Plano de Pormenor da Almuinha Grande nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do Regime 
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Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, 

de 20 de Fevereiro, devendo proceder-se à abertura de um período de participação de 

15 dias, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 77.º do mesmo diploma legal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  Depar tamento de Desenvolv imento Económico,  Espaços Verdes e Ambiente  

 

6.1. Plano Anual de Feiras do Concelho de Leiria 

DLB N.º 2006/09 | Decorre do artigo 7.º do Decreto-lei n.º 42/2008, de 10 de Março, a 

competência da Câmara Municipal para autorizar a realização de Feiras em espaços 

públicos ou privados e determinar a periodicidade e os locais onde as mesmas se 

realizam. 

Neste contexto, a Senhora Vereadora Professora Doutora Blandina Oliveira, 

submete à aprovação do Executivo Camarário, o Plano Anual de Feiras do Concelho de 

Leiria, infra, para vigorar no ano de 2010, após terem sido solicitados os pareceres das 

entidades representativas dos feirantes e consumidores, de acordo com o prescrito no 

diploma legal acima referenciado. 

“PLANO ANUAL DE FEIRAS DO CONCELHO DE LEIRIA 
FREGUESIA DESIGNAÇÃO  DATA LOCAL HORÀRIO TIPO 

DE RECINTO 

Arrabal 
 

Feira dos 16 Todos os 
dias 16 de 
cada mês 

Cardosos 8h – 18h Público - 
aberto 

Bajouca 
 

Feira dos 13 Todos os 
dias 13 de 
cada mês 

Bajouca – Largo 
dos 13 

8h – 18h Público - 
aberto 

Bidoeira de 
Cima 

 

Feira dos 20 Todos os       
dias 20 de  
cada mês 

Bidoeira de 
Cima – Largo da 

Feira 

8h – 18h Público – 
aberto 

 

Caranguejeira Feira do 1.º  Todos os 
dias 1 de 
cada mês 

Caranguejeira - 
Largo da Mata 

8h – 18h Público - 
aberto 

Carreira Feira dos 14 Todos os 
dias 14 de 
cada mês 

Carreira – Largo 
de S. Jorge 

8h – 18h Público - 
aberto 

Carvide Feira dos 22 Todos os 
dias 22 de 
cada mês 

Carvide – 
Outeiro da Fonte 

8h – 18h Público - 
aberto 

Chainça Feira dos 11 Todos os 
dias 11 de 
cada mês 

Chainça – Largo 
de Santa 
Quitéria 

8h – 18h Público - 
aberto 

Coimbrão 
(CML) 

Mercado de Levante Todos os 
domingos 
de cada 
mês 

Pedrógão 8h – 18h Privado - 
delimitado 

Colmeias Feira dos 6 Todos os 
dias 6 de 
cada mês 

Colmeias – 
Largo de São 

Silvestre 

8h – 18h Público – 
aberto, 

delimitado 

     
“ 

Feira 
“Sabor/Tradição” 

Último fim-
de-
semana 
de Julho 

Colmeias – 
Largo de São 

Silvestre 

8h – 18h Público - 
aberto 



2321 (22) 

CMLeiria/Acta n.º 29, de 2009.12.29 

Im-DA-15-09_A0 

 

    
 “ 

Feira de S. Silvestre 31 de 
Dezembro 

Colmeias – 
Largo de São 

Silvestre 

8h – 18h Público - 
aberto 

 
Leiria (CML) 

Mercado de Levante Todas as 
terças e 
sábados 
de cada 
mês, dia 
24 e dia 
31 de 
Dezembro 

Parques de 
Estacionamento 

do Estádio 
Municipal 

6h – 16,30h Público - 
aberto 

 
Maceira 

Mercado Todas as 
5.ª Feiras 

Gândara 8h-18h Público -aberto 

Memória Feira dos 9   Todos os 
dias 9 de 
cada mês 

Memória 8h-18h Público -aberto 

    
 “ 

Feira dos 24 Todos os 
dias 24 de 
cada mês 

Memória 8h-18h Público -aberto 

 
Monte Real 

Feira dos 4 Todos os 
dias 4 de 
cada mês 

Monte Real – 
Largo de Santa 

Isabel 

8h-18h Público -aberto 

Monte 
Redondo 
 

Feira dos 29 Todos os 
dias 29 de 
cada mês 

Monte Redondo 
– Largo da Feira 

8h-18h Privado – 
aberto, 

delimitado 

    
“ 

Feira do Domingo Todos os 
domingos 
de cada 
mês 

Monte Redondo 
– Rua Fonte 

Cova 

8h-18h Público - 
aberto 

 
Santa 
Catarina da 
Serra 

Feira da Loureira Todos os 
1.ºs 
domingos 
de cada 
mês 

Loureira 8h – 18h Público -aberto 

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

cumprimento do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, 

aprovar o Plano Anual de Feiras para o ano de 2010, nas condições apresentadas e 

publicitar através de edital e no sítio da internet www.cm-Leiria.pt. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Feira Anual de Leiria. Tradicional Feira de Ma io 2010. Nomeação da Comissão 

e Edital 

DLB N.º 2007/09 | A Feira Anual de Leiria – Tradicional Feira de Maio tem como 

objectivo principal a promoção das mais variadas actividades económicas, contando 

com expositores representativos do tecido empresarial da região, bem como instituições 

locais, a par de um programa de animação diversificado. 

Pretendendo dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido 

relativamente ao evento promovido anualmente pelo Município de Leiria, pela Sr.ª 

Vereadora do Desenvolvimento Económico, Professora Dr.ª Blandina da Conceição 

Rodrigues de Oliveira, foi presente a proposta de realização da “Feira Anual de Leiria – 

Tradicional Feira de Maio”, no período de 1 a 23 de Maio de 2010, nas condições que 

se transcrevem: 

«1. ORGANIZAÇÃO DA FEIRA 
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A Organização da Feira Anual de Leiria é da responsabilidade do Município de Leiria, 

ficando a respectiva gestão a cargo da Comissão Coordenadora da Feira Anual de 

Leiria, nomeada para o efeito pela Câmara Municipal. 

1.1. COMPETENCIAS DA COMISSÃO 

Compete à Comissão Coordenadora: 

a) Autorizar a participação dos interessados, tendo em conta, nomeadamente, os 

critérios de selecção estabelecidos; 

b) Fixar a concreta localização e atribuição dos espaços destinados à participação no 

evento, de acordo com critérios pré estabelecidos; 

c) Decidir sobre quaisquer outros assuntos que, relacionados com a Feira Anual de 

Leiria, lhe sejam submetidos para apreciação. 

d) Convidar ou negociar directamente com os interessados a ocupação de lugares 

vagos da mesma classe de Participação. 

Junto da Comissão funcionará um Secretariado que tem funções meramente 

executivas, permanecendo, no período de abertura da feira, um ou mais elementos 

desse secretariado no local. 

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O Período de abertura da Feira ao público é o seguinte: 

— Dia de Abertura, 01/05/2010  – Abertura: 15:00 – Encerramento: 02:00 horas do dia 

seguinte. 

— Domingo a Quinta-feira  - abertura diária às 11:00 horas e encerramento à 01:00 

hora do dia seguinte. 

— Às sextas-feiras, sábados e vésperas de Feriado  – abertura às 11:00 horas e o 

encerramento poderá ser às 02 horas do dia seguinte. 

3. RECINTO 

3.1 O Recinto da Feira Anual de Leiria divide-se nos seguintes sectores de actividade: 

SECTOR DE DIVERSÕES, onde estão incluídos as seguintes classes de participação: 

— Divertimentos Adultos;  

— Divertimentos familiares; 

— Divertimentos infantis;  

— Divertimentos Jogos. 

SECTOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS , que inclui as seguintes classes de 

participação: 

— Doçarias, aperitivos e guloseimas; 

— Comidas e bebidas; 

— Venda de farturas. 

SECTOR DE EXPOSITORES/VENDEDORES, que inclui as seguintes classes de 

participação: 

— Pavilhões para exposição; 
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— Stands exteriores de aluguer; 

— Stands interiores de aluguer; 

— Módulos (tipo feira da Praça); 

— Diversos (estrutura e montagem dos próprios concorrentes); 

— Expositores a céu aberto. 

3.2 As classes de participação identificadas no número anterior constam de planta em 

anexo. 

4. PREÇO BASE DAS PROPOSTAS 

Tipos de Actividade 

4.1 SECTOR DE DIVERSÕES  

4.1.1 DIVERTIMENTOS ADULTOS (com movimento utilizad o por adultos)  

— 1 Pista de Carros de Choque                          €12.000,00 

— 1 Montanha Russa                                       €3.000,00 

— 1 Divertimento aberto (lotação superior a 30 lugares)                 €4.500,00 

— 2 Divertimentos abertos (diferentes entre si lotação entre 20 a 30 lugares)        

€4.000,00 

— 1 Divertimento Aberto (lotação inferior a 20 lugares)                 €3.500,00 

— 1 Divertimento de Instalação Lateral (lotação superior a 30 lugares)       €3.500,00 

— 1 Divertimento de Instalação Lateral (lotação de 20 a 30 lugares)               €3.000,00 

— 1 Divertimento de Instalação Lateral (lotação inferior a 20 lugares)       €2.000,00 

4.1.2 DIVERTIMENTOS FAMILIARES (com movimento utili zados por adultos e 

crianças) 

— 1 Carrossel                                                                                                     €2.000,00 

— 1 Roda de Aviões                                              €2.000,00 

— 1 Grande Roda                                      €1.000.00 

— 2 Divertimentos Diferentes entre si                                                               €2.000,00 

— 1 Simulador                                                                                                      €700,00 

— 2 Pavilhões (Tipo Fantasma, Casa de Espelhos ou Riso)                               €600,00 

— 1 Poço da Morte                                                                                               €300,00 

4.1.3 DIVERTIMENTOS INFANTIS (com movimento utiliza dos por crianças) 

— 1 Pista de Carril                                                                                            €1.500,00 

— 1 Pista de Carrinhos de Choque                                                                   €1.500,00 

— 1 Pista de Motas de Choque                                                                         €1.500,00 

— 1 Carrossel                                                                                                        €700,00 

— 1 Roda de Aviões                                                      €700,00 

— 1 Carrossel de Barcos                                                                                      €700,00 

— 1Carrossel de Póneis ao Vivo                                      €700,00 

— 1 Comboio ou Trem                                                                                      €700,00 

— 3 Divertimentos Diferentes (lotação igual ou superior a 10 lugares)             €1.000,00 
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— 2 Divertimentos Diferentes (lotação inferior a 10 lugares)                                €800,00 

4.1.4 DIVERTIMENTOS JOGOS – Jogos com Prémios (Tômb ola e Habilidade) 

— 1 Tômbola                                                                                                      €3.500,00 

— 2 Tiro ao Alvo, arremesso ou similar (Instalações únicas Max. 10*6)           €1.300,00 

4.1.5 Jogos sem Prémios 

— 1 Pavilhão Desportivo (Matraquilhos e Máquinas de Diversão)                       €700,00 

— 1 Outro Jogo (Sem Prémio)                                                        €700,00 

NOTA: No Sector de Diversões não é permitida a repetição do mesmo tipo de 

divertimento (iguais ou de características funcionais muito semelhantes). 

4.2 SECTOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS  

 PEQUENAS EXPLORAÇÕES EM INSTALAÇÕES DOS CONCORRENTES - LUGARES DE TERRADO 

/ ESPAÇOS ESTANDARDIZADOS  

4.2.1 DOÇARIAS, APERITIVOS E GULOSEIMAS 

— 1 Amêndoa Torrada                                           €10,00m2 

— 1 Rebuçados e Gomas                          €10,00€m2 

— 2 Torrão de Alicante                                            €10,00€m2 

— 1 Outro Diferente                                                                         €10,00€m2 

— 1 Gelados                                                                                  €200,00/por máquina 

— 6 Gelados, Pipocas e Algodão Doce             €200,00/€150,00/€100,00/por máquina 

— 7 Pipocas e Algodão Doce                                         €150,00/€100,00/por máquina 

NOTA:   

(1) O preço base das propostas para os três tipos de actividade acima referidos é 

calculado pelo número de máquinas a ocupar. 

(2) Espaço estandardizado com a área máxima de 10 m² (5*2 ou 4*2,5). Todo o 

equipamento que exceda esta área ser-lhe-á aplicada o valor de 10,00€/m² por cada 

metro quadrado a mais. 

4.2.2 Comidas e bebidas 

— 5 Bares                              €35,00m2 

— 1 Bar/Farturas (convidado)                           €40,00m2 

— 3 Bar/Pão Quente/Pão com Chouriço                   €35,00m2 

— 2 Cachorros                                       €55,00m2 

— 1 Caipirinha, Licores e Sangria ou Similar                 €45,00m2 

— 1 Restaurante                              €12,00m2 

— 1 Outro Diferente                                      €35,00m2 

4.2.3 Venda de Farturas  

— 7 Roullotes de Venda de Farturas, Churraria e seus Derivados 

(Espaços estandardizados, lotes de 11,50mts.*4,50mts.)    €3.500,00/Lote 
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NOTA:  Não é permitida a venda nesta Classe de Participação, os artigos contemplados 

no ponto 4.2.1 sendo a respectiva violação sancionada na Ficha de Avaliação de 

Qualidade. 

4.2.4 Áreas para Esplanadas 

A área de esplanada será aquela que vier a ser definida para cada Classe de 

Participação pela Comissão Coordenadora da Feira Anual de Leiria. Não é permitida a 

ocupação das vias de circulação da Feira, sendo esta violação sancionada na Ficha de 

Avaliação de Qualidade. 

4.3 SECTOR DE EXPOSITORES/VENDEDORES 

4.3.1 PAVILHÕES PARA EXPOSIÇÃO 

— Pavilhões até 200m2                                  €10,00m2 

— Pavilhões com área superior a 200m2                   €7,00m2 

4.3.2 STANDS EXTERIORES E INTERIORES DE ALUGUER (3x 3m, com estrado,  

alcatifa e electrificados)  

— Para Comércio (Exteriores) (Máximo 4 por candidato)      €450,00 

— Para Comércio (Interiores)                          €300,00 

— 2 Tremoceiros (Módulos Tipo Feira da Praça) (*)               €110,00 

— (*) Módulos electrificados, destinados à venda de frutos secos, bolos regionais, 

tremoços e pevides. 

— Tasquinhas (Pavilhão da Gastronomia)                 €450,00 

— Restaurantes (Pavilhão da Gastronomia)                 €600,00 

� DIVERSOS 

— Verga, Palha e Semelhantes; Cutelaria, Ferragens, Ferramentas e Derivados, 

Mobílias, Louças e Vidros, Alumínios, Tanoaria, Quinquilharia e Bijutarias, Quadros 

e Espelhos, Flores Artificiais, Confecção, Tecidos e Roupas e Similares     €4,00m2 

— Flores Naturais                                      €11,00m2 

— 1 Cassetes, Discos, CD, DVD                            €11,00m2 

— 1 Serigrafia e Plastificação                               €7,00m2 

— 1 Outras não contempladas nestas rubricas                    €7,00m2 

4.3.4 EXPOSITORES A CÉU ABERTO 

Lugares para Exposição (Espaços Estandardizados 10*13)(*)   510,00/Lote 

(*) - (Lote - limite máximo de 4 por Candidato) 

NOTA: A todos os valores da proposta base acresce I VA à taxa legal.  

5. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

5.1 Podem apresentar Candidaturas à ocupação dos espaços no Recinto da Feira as 

pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, cuja actividade se 

enquadre no âmbito das iniciativas a realizar nesta Feira Anual de Leiria. 

5.2 Os interessados apenas poderão candidatar-se a um lugar por cada Tipo de 

Actividade. 
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5.3 A Candidatura à Feira Anual de Leiria implica a aceitação das normas a publicitar 

através de Edital, assim como as instruções da Comissão Coordenadora. 

6. FORMALIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

As Candidaturas deverão ser formalizadas através do envio de Envelope Grande (a 

fornecer pela Comissão) opaco, fechado, juntamente com os seguintes elementos 

instrutórios: 

— Boletim de Candidatura (a fornecer pela Comissão); 

— Proposta de Pagamento (a fornecer pela Comissão) relativamente ao Tipo de 

Actividade a que se Candidata, não podendo ser inferior à base de licitação; 

— Cartão de Cidadão ou Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de 

Contribuinte do Candidato; 

— Tratando-se de Pessoa Colectiva - Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva, 

Cartão de Contribuinte e Bilhete de Identidade do Representante Legal; 

— Declaração de Início de Actividade; 

— Certidão comprovativa de que a sua situação perante a Administração Fiscal se 

encontra regularizada (ou autorização para consulta de situação tributária); 

— Certidão comprovativa de que a sua situação perante a Segurança Social se 

encontra regularizada (ou autorização para consulta de situação perante a Seg. 

Social); 

— Fotocópia do Cartão de Feirante, quando aplicável; 

— Fotografia a cores dos equipamentos a instalar;  

— Título de propriedade dos equipamentos sujeitos a registo; 

— Original (ou fotocópia autenticada) da apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e 

Acidentes Pessoais bem como o correspondente comprovativo de Pagamento; 

— Identificação e Fotografia de todos os Colaboradores (ou fotocópia a cores); 

— Cheque caução devidamente preenchido, endossado à ordem do Município de 

Leiria, no valor de 1200,00€ (com Imposto de Selo incluído, para o Sector de 

Diversões), destinado a assegurar a participação do candidato, permanecendo nos 

restantes casos até ao final do evento como garantia do cumprimento das normas 

que constarem do Edital e ressarcimento de eventuais danos causados ao Município 

de Leiria; 

— Cheque caução devidamente preenchido, endossado à ordem do Município de 

Leiria, no valor de 600,00€ (com Imposto de Selo incluído, para os restantes 

sectores de actividade), destinado a assegurar a participação do candidato, 

permanecendo nos restantes casos até ao final do evento como garantia do 

cumprimento das normas que constarem do Edital e ressarcimento de eventuais 

danos causados ao Município de Leiria; 

— Cheque à ordem do Município de Leiria, referente ao valor da proposta apresentada 

pelo candidato (acrescido de IVA à taxa legal), valor a pagar até ao dia 19/04/2010; 
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— Envelope Pequeno (fornecido pela Comissão), lacrado, ou fechado de forma 

inviolável, devidamente identificado com o nome do candidato e respectivo Tipo de 

Actividade. Deve conter no seu interior a Proposta de Pagamento (fornecido pela 

Comissão) devidamente preenchida e respectivo cheque de pagamento (referido 

anteriormente). 

Para o SECTOR DE DIVERSÕES devem ainda apresentar:  

— Requerimento para Licença de Recinto Itinerante; 

— Requerimento para Licença Especial de Ruído; 

— Certificado de inspecção, ou pedido formulado ao IPAC, a comprovar o pedido de 

vistoria anual, de acordo com a legislação em vigor (DL n.º 268/09, de 29 

Setembro); 

— Memória Descritiva dos equipamentos, devidamente assinados por Técnico 

credenciado para o efeito. 

Para o SECTOR DE DIVERSÕES – DIVERTIMENTOS/ JOGOS d evem ainda 

apresentar:  

— Registo de cada máquina a ser posta em exploração; 

— Classificação do(s) tema(s) de Jogo(s) de cada máquina a ser posta em exploração;  

— Pedido de Licença de Exploração. 

Para o SECTOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS devem ainda apresentar:  

— Documento de vistoria higio-sanitária da unidade móvel (actualizado, emitido há 

menos de um ano); 

— Declaração de aptidão, por cada interveniente no exercício da actividade; 

— Documento original do Termo de Responsabilidade, que ateste a qualidade dos 

equipamentos, devidamente assinados por Técnico credenciado para o efeito; 

— Memória Descritiva dos equipamentos, devidamente assinado por Técnico 

credenciado para o efeito. 

7. PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 

7.1 As Candidaturas deverão ser entregues pelos interessados até às 16 horas do dia 5 

de Março de 2010. 

7.2 Quando as Candidaturas forem enviadas pelo correio, apenas serão consideradas 

aquelas cujo registo seja até à data acima mencionada e cuja recepção se processe 

nos dois dias úteis seguintes. 

8. ACTO PÚBLICO DO CONCURSO  

8.1 As Propostas de Pagamento serão abertas em Acto Público presidido pelos 

elementos da Comissão Coordenadora da Feira Anual de Leiria, a realizar no Auditório 

do Centro Associativo Municipal, instalado no Mercado Municipal de Leiria, nas 

seguintes datas: 

SECTOR DE DIVERSÕES.  

Dia 10.03.2010 (Quarta-Feira), pelas 10 horas 
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SECTOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 

Dia 11.03.2010 (Quinta-Feira), pelas 10 horas 

SECTOR DE EXPOSITORES/VENDEDORES 

Dia 12.03.2010 (Sexta-Feira), pelas 10 horas 

8.2 Qualquer interessado pode assistir ao Acto Público mas apenas podem nele intervir 

os concorrentes, os seus representantes legais ou aqueles que estiverem devidamente 

mandatados para o efeito, através de procuração, no máximo de um por candidato. 

9. EXCLUSÃO DAS CANDIDATURAS   

Serão excluídos do Concurso os candidatos que: 

I. Estando suspensos de participar na feira, procurem concorrer por interposta pessoa; 

II. Não apresentem a documentação referida no ponto 6 do presente Edital; 

III. Apresentem proposta com valor inferior ao preço base; 

IV. Tenham sido avaliados com pontuação 0 (zero), em qualquer dos parâmetros da 

Ficha de Avaliação, na Feira anterior, nomeadamente: 

— Incumprimento das normas regulamentares da Feira; 

— Exercerem pressões sobre outros candidatos, no sentido de limitar a sua 

liberdade de candidatura; 

— Exercerem pressões sobre a Comissão Organizadora para a concessão de 

lugares na Feira Anual; 

— Exibirem equipamentos que suscitem dúvidas em relação à segurança; 

— Evidenciarem mau relacionamento com elementos da Comissão Coordenadora, 

com outros feirantes e utentes da Feira; 

— Utilização de colaboradores castigados/suspensos de participar na Feira de 

Leiria; 

V. Se encontrem em situação de dívida perante o Município de Leiria; 

VI. Se encontrem em situação de divida perante a Administração Fiscal e/ou Segurança 

Social; 

VII. Indiquem áreas inferiores às necessárias para a instalação da actividade; 

VIII. Tenham sido avaliados com pontuação negativa 1 (um) em qualquer dos 

parâmetros da Ficha de Avaliação, em dois anos consecutivos ou 4 (quatro) 

interpolados. 

10. APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE CANDIDATURAS 

10.1. A Comissão Coordenadora da Feira Anual de Leiria, analisará as candidaturas de 

acordo com os seguintes critérios:  

1. Proposta de preço (P); 

2. Assiduidade à Feira Anual (ASS); 

3. Avaliação de Qualidade (QL); 

10.2 Para efeitos do número anterior considera-se: 
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— “Proposta de preço”, o valor indicado pelo interessado a partir do preço base 

estipulado no Edital para a actividade que pretende desenvolver; 

— A assiduidade será determinada em função do número de anos que o candidato se 

apresentou como opositor efectivo ao concurso para a Feira Tradicional de Maio, 

tenha ou não sido contemplado com um lugar. O limite de anos a pontuar é de 15 

quinze; 

— Avaliação de qualidade: cada feirante é sujeito a uma avaliação durante o período 

de vigência da Feira, da qual resulta um índice ou NOTA com o qual comparticipará 

na ponderação deste parâmetro. Feirantes com prestações negativas terão 

informação 0 ou 1;  

NOTA: 

— Novos concorrentes têm pontuação 2; 

— Presenças positivas são avaliadas com 2, 3 ou 4. 

10.3 A classificação final (CF) de cada candidato resulta da aplicação da seguinte 

fórmula:  

CF = 60x(Valor da Proposta de Preço apresentada /Va lor da Proposta de 

Preço mais alta) + 20x(Nº de anos de candidatura /1 5) + 20x( Avaliação de 

Qualidade/4) 

10.4 O desempate entre as candidaturas com a mesma classificação final (CF), será 

efectuada através da aplicação do critério relativo ao contributo da actividade pretendida 

para a Feira Anual. 

11. CLASSIFICAÇÃO E APURAMENTO DOS CANDIDATOS 

A Comissão depois de Analisar as Candidaturas, afixará no dia 17 de Março de 2010, 

no Edifício do Centro Associativo Municipal, sito na Avenida Cidade de Maringá, Leiria, 

as Listagens Provisórias Ordenadas das Candidaturas. Estas listagens encontram-se 

disponíveis para consulta na Internet no site www.cm-leiria.pt. 

12. RECLAMAÇÃO 

12.1 Do Acto de Classificação cabe Reclamação para a Comissão de Coordenação da 

Feira Anual de Leiria, a interpor no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da 

publicação das Listagens. 

12.2 A Comissão de Coordenação da Feira Anual de Leiria deverá proferir decisão da 

reclamação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após o término do prazo da 

Reclamação. 

13. DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

13.1 No dia 12.04.2010 a Comissão Coordenadora da Feira Anual de Leiria, afixará no 

Centro Associativo Municipal a Listagem Definitiva Ordenada das Candidaturas e 

notificará os mesmos da decisão de atribuição do direito de ocupação dos espaços, 

através de carta simples para a morada referenciada nos Boletins de Candidatura. 
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13.2 A instalação e funcionamento dos Sectores de Diversão e 

Expositores/Vendedores, obedece aos trâmites previstos no Decreto-Lei n.º 309/2002 

de 16 de Dezembro, e demais legislação aplicável. 

13.3 A instalação e funcionamento do Sector de Restauração e Bebidas obedece aos 

trâmites previstos no Decreto-Lei n.º 234/2007 de 19 de Junho, e demais legislação 

aplicável. 

13.4 Os cheques do valor de proposta mencionados no ponto 6, entregues pelos 

Candidatos admitidos serão movimentados na data mencionada no mesmo ponto, após 

esta decisão de adjudicação. 

13.5 Os cheques, dos Candidatos sem direito de ocupação de espaço, serão devolvidos 

conjuntamente com os cheques de caução. 

14. DESISTÊNCIA 

14.1 Considera-se que o Candidato desistiu da sua participação na Feira Anual, se não 

ocupar o(s) espaço(s) atribuído(s), até à data das vistorias mencionadas no ponto 15.  

14.2 A desistência implica a reversão para a Câmara Municipal de Leiria de todas as 

quantias já pagas, excepto nas situações seguintes desde que devidamente 

comprovadas: 

— Morte do candidato; 

— Falência ou insolvência do candidato; 

— Prisão; 

— Outras situações desde que devidamente comprovadas e autorizadas pela 

Câmara Municipal. 

14.3 No caso de desistência a adjudicação fica sem efeito, considerando-se o lugar 

vago. 

15. DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM 

15.1 A distribuição dos Espaços na Feira terá lugar a partir do dia 21 de Abril, nos 

seguintes horários: 

— 10 horas ……………. 12 horas; 

— 15 horas …………….  17 horas; 

15.2 Os Espaços atribuídos na Feira deverão ser ocupados até ao dia 29 de Abril, após 

o que se seguirá a vistoria a realizar pela Comissão de Vistorias designada para o efeito 

no dia 30 de Abril. 

15.3 Os Divertimentos deverão exibir o Termo de Responsabilidade, durante o período 

de 28/04/2010 a 30/04/2010, de acordo com a legislação em vigor (DL. N.º 268/09, de 

29/09/2009), sob pena de não lhe ser concedida Licença de Funcionamento. 

15.4 O período de montagem deverá decorrer de 21 a 29 de Abril, sendo o acesso ao 

recinto feito pela entrada previamente sinalizada para o efeito. 
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15.5 Os Participantes não poderão dar início à montagem de qualquer instalação na 

Feira sem a presença de, pelo menos, um dos elementos da Comissão de 

Coordenação da Feira Anual de Leiria.  

15.6 Salvo motivo devidamente justificado, não será permitida a montagem de qualquer 

instalação na Feira após as 18h00 do dia 29 de Abril. 

15.7 O Acesso de veículos automóveis ao Recinto da Feira, para a montagem das 

instalações, apenas é permitido mediante a exibição de um verbete de livre-trânsito. 

15.8 Os Verbetes de livre-trânsito designados bem como os Cartões de Participante e 

Colaboradores, são levantados junto do Secretariado da Comissão da Feira, instalado 

no Recinto, mediante a apresentação de recibo de pagamento. 

15.9 Os Divertimentos apenas estão autorizados a funcionar após apresentação, 

individual, da Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante. 

16. CIRCULAÇÃO NO RECINTO DA FEIRA 

16.1 A partir do dia 30 de Abril, é expressamente proibida a permanência, 

estacionamento e circulação de quaisquer veículos automóveis no recinto da Feira, 

incluindo os reboques ou roullotes para dormitório, desde que não se encontrem 

totalmente integrados dentro das próprias instalações. 

16.2 No decorrer da Feira, apenas será permitida a entrada e circulação de veículos 

automóveis, entre as 8 horas e as 11 horas, por acessos previamente sinalizados para 

o efeito e desde que pelo tempo estritamente necessário para promover o 

reabastecimento de qualquer instalação. 

16.3 Excepcionalmente, será permitida a entrada aos Domingos, quando se verifique 

que os volumes, quer pelas suas dimensões quer pelo seu peso, não podem ser 

transportados manualmente. 

16.4 Exceptuam-se do número anterior as viaturas de emergência e outras devidamente 

autorizadas pela Comissão de Coordenação da Feira Anual. 

17. PUBLICIDADE SONORA 

17.1 Apenas será permitida a publicidade sonora e a instalação de altifalantes nos 

termos das instruções internas a fornecer pela Comissão de Coordenação da Feira 

Anual no acto de formalização da inscrição definitiva.  

17.2 As emissões sonoras devem obedecer ao Regulamento Geral do Ruído e só são 

permitidas até às 24h, de Domingo a Quinta-feira e até à 01h às Sextas-feiras, Sábados 

e vésperas de feriado. 

17.3 Decorrido o horário indicado nos números anteriores, as instalações de som 

deverão ser silenciadas. 

17.4 A Câmara Municipal poderá mandar reduzir o volume de som ou proibir o 

funcionamento dos equipamentos sonoros e desligá-los quando verificar que não é 

cumprido o disposto nos números anteriores, caso em que poderá, ainda, ordenar a sua 
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suspensão temporária ou definitiva até ao terminus da Feira Anual e impedir a sua 

participação em eventos futuros. 

18. ENERGIA ELÉCTRICA 

18.1 O fornecimento de energia eléctrica ao recinto da feira é da competência da 

Câmara Municipal de Leiria. 

18.2 É obrigatória a instalação de energia eléctrica em todos os espaços atribuídos, 

devendo para o efeito os titulares dos espaços requererem a respectiva ligação 

directamente à EDP, bem como a existência de um quadro eléctrico com protecção de 

pessoas e bens, de acordo com a legislação em vigor. 

18.3 É proibida a derivação de energia eléctrica entre espaços ou qualquer outra 

instalação, desde que não autorizada pela Comissão de Coordenação da Feira Anual 

de Leiria ou pela EDP. 

19. ÁGUA 

 19.1 É obrigatória a existência de pontos de água em todos os Sectores da Feira. 

19.2 A ligação aos pontos de água é da responsabilidade do titular do direito de 

ocupação do espaço. 

20. RESPONSABILIDADE POR DANOS OU ACIDENTES 

20.1 A Câmara Municipal de Leiria não se responsabiliza por quaisquer danos ou 

prejuízos que venham a ocorrer no Recinto da Feira, com os agentes económicos, os 

seus colaboradores ou produtos independentemente da sua natureza ou dos factos que 

lhe derem origem, nomeadamente, incêndio, furtos, danos corporais e/ou materiais, não 

cabendo à Câmara o pagamento de qualquer quantia a título de indemnização.  

20.2 O Seguro dos produtos expostos e quaisquer outros seguros, nomeadamente o de 

Responsabilidade Civil, são da responsabilidade dos participantes.  

21. NORMAS DE SEGURANÇA 

21.1 A Câmara Municipal de Leiria deverá implementar no Recinto dispositivos de 

segurança e protecção contra incêndios, devidamente identificados. 

21.2 Todos os feirantes e outras entidades instaladas no recinto devem respeitar as 

seguintes disposições: 

— Não ocupar as vias de acesso e circulação interna, garantindo o livre acesso de 

veículos de socorro, quando necessário; 

— Dispor de extintores de incêndio no caso de utilizarem sistemas de fogo ou 

aquecimento. 

22. DESMONTAGEM 

22.1 A desmontagem da feira deverá ocorrer nos 10 dias subsequentes ao 

encerramento do evento. 

22.2 Findo o prazo referido no número anterior sem que o participante remova o seu 

equipamento ou produtos de venda, a Câmara Municipal poderá levantar os materiais e 

armazená-los à ordem do proprietário, o qual perde o direito à restituição da caução. 
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22.3 No decorrer da Feira, os participantes não poderão abandonar os espaços que lhe 

foram atribuídos ou proceder à desmontagem das instalações, salvo por motivo de força 

maior, devidamente comprovado e autorizado pela Comissão Coordenadora da Feira 

Anual de Leiria. 

23. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

23.1 Constituem obrigações dos Participantes: 

— Executar atempadamente os trabalhos necessários à instalação dos equipamentos, 

de forma a permitir a realização da vistoria e a abertura da feira; 

— Apresentar os documentos necessários por força do Edital que venha a ser 

publicitado; 

— Proceder à abertura e ao encerramento das instalações diariamente de acordo com 

o horário fixado para o efeito; 

— Não ocupar o espaço público ou outros espaços de venda para além daquele que 

lhe tenha sido atribuído. 

— Manter limpo e arrumado o espaço de venda atribuído, bem como, o espaço 

circundante; 

— Tratar de forma educada e respeitosa todos aqueles com quem se relacione no 

decorrer da Feira Anual, nomeadamente, Outros Feirantes, Clientes, Colaboradores, 

Membros da Comissão Coordenadora da Feira Anual de Leiria e os Agentes da 

Autoridade; 

— Zelar pelo bom comportamento dos seus Colaboradores; 

— Dar conhecimento de qualquer anomalia verificada no Recinto da Feira Anual; 

— Colaborar com as Entidades Policiais, ASAE, funcionários da Câmara Municipal de 

Leiria sempre que tal se mostre necessário, cumprindo o que lhe for determinado; 

— Respeitar o disposto no Edital; 

— Depositar os lixos nos contentores ou outros recipientes existentes no Recinto da 

Feira, nos termos previstos no Regulamento de Resíduos Sólidos em vigor para o 

concelho de Leiria; 

— Remover os produtos e equipamentos nos 10 dias subsequentes ao encerramento 

da Feira; 

— Circular com as viaturas no interior do recinto no horário fixado para o efeito; 

— Requerer a ligação do espaço que lhe foi atribuído à rede eléctrica e à rede de 

água; 

— Não abandonar o espaço atribuído no decorrer da Feira; 

— Respeitar o disposto no Regulamento do Ruído. 

23.2. O Feirante não pode ceder, subalugar ou partilhar o direito de ocupação do 

respectivo stand ou espaço.   

24. PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS E VENDA DE PRODUTO S COM DEFEITO 
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São proibidas as práticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, nos termos da 

legislação em vigor. 

25. AFIXAÇÃO DE PREÇOS 

Os Participantes devem afixar, de modo legível e visível ao público em geral os preços 

dos produtos expostos, nos termos do Decreto-Lei n.º 138/90, de 26 de Abril, na 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março. 

26. INFRACÇÕES  

26.1 Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que no caso couber, sempre que 

se verifiquem infracções às disposições contidas no Edital a publicitar, a Câmara 

Municipal de Leiria, poderá determinar a perda da caução, o encerramento e retirada 

das instalações do infractor, bem como impedi-lo de participar directamente ou por 

interposta pessoa, em eventos cuja organização dependa da autarquia por um período 

a estipular.  

26.2 A determinação do encerramento de instalações e de desocupação de espaços, 

quando declarada nos termos previstos nestas normas, não dá direito a qualquer 

indemnização, seja a que título for, por parte da Câmara Municipal. 

27. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do cumprimento do disposto no Edital, assim como todas as normas de 

segurança inerentes à organização e funcionamento da Feira Anual compete aos 

membros da Comissão de Coordenação da Feira Anual de Leiria, sem embargo das 

competências atribuídas a outras entidades. 

28. VIGILÂNCIA E LIMPEZA 

28.1 A vigilância do Recinto será assegurada por Empresa Especializada, cabendo, 

todavia, aos Participantes, a vigilância dos seus próprios espaços, sendo da sua inteira 

responsabilidade a segurança dos materiais e produtos expostos.  

28.2 A Limpeza das áreas de trânsito dentro dos Recintos é coordenada pela Comissão 

da Feira e executada de acordo com plano próprio. 

 28.3 A não restituição, no final da Feira, dos contentores fornecidos no acto da 

instalação implica a perda do depósito de caução. 

29. PERDA DE (ANTIGUIDADE) ASSIDUIDADE 

29.1 5 Anos consecutivos sem Candidatura Efectiva, implica a perca da Antiguidade 

(Assiduidade).  

29.2 Para além da penalização de Exclusão de Candidaturas, todos os que se 

enquadrem nas alíneas I, IV e VIII do ponto 9 perdem a Antiguidade (Assiduidade). 

30. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE  

30.1 Cada Candidato à Feira Anual de Leiria é sujeito a uma avaliação de participação 

no evento. Esta avaliação vai desde o período das candidaturas até ao fim das 

desmontagens. Os critérios avaliados são o Equipamento (Equipamento e Utilização de 

Meios) e Comportamento (Relacionamento, Responsabilidade e Pagamento). 
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30.2 Até ao dia 15 de Junho, a Comissão afixará no Centro Associativo Municipal, em 

Leiria, uma Listagem Ordenada pelo Tipo de Actividade e envia a cada Participante, a 

respectiva Avaliação de Participação, tendo este um período de 10 dias úteis para 

reclamação, a partir da data da afixação da referida listagem. 

30.3 A Comissão de Coordenação da Feira Anual de Leiria deverá proferir decisão da 

reclamação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após este prazo de reclamação. 

31. RESTITUIÇÃO DOS CHEQUES E CHEQUES CAUÇÃO  

31.1 Os Participantes deverão assinalar no Boletim de Candidatura a forma como 

pretendem a restituição das cauções, que hajam sido prestadas nos termos do Edital. 

Caso não seja assinalada, reverterá a favor da Câmara Municipal de Leiria.  

31.2 As cauções que hajam sido prestadas nos termos do Edital serão devolvidas até 

ao fim do mês de Junho. 

31.3 Aos Candidatos não admitidos serão restituídos os cheques até ao fim do mês de 

Maio.  

32. DISPOSIÇÕES GERAIS 

32.1 Cada Feirante do Sector de Restauração e Bebidas é responsável, 

designadamente, perante as entidades fiscalizadoras, pelo exercício da respectiva 

actividade em conformidade com todas as normas legais e regulamentares que lhe 

sejam aplicadas, nomeadamente, em matéria de higiene, segurança e saúde públicas, 

não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à Câmara pelo eventual 

incumprimento levado a cabo pelos Feirantes. 

32.2 O material exposto fora das instalações está sujeito ao pagamento da área 

ocupada, nas condições seguintes: 

— Quando o material exposto se situa junto da instalação comercial, com uma 

importância igual à paga pela instalação, sob pena de perda do depósito de garantia 

– caução. 

— Quando o material exposto se situa em zona não confinante com a instalação 

comercial, a importância será igual ao dobro da quantia paga, por aquela, por cada 

dia de utilização, sob pena de perda do depósito de garantia – caução. 

33. DEFINIÇÕES 

Com vista à execução das condições enumeradas, devem considerar-se as seguintes 

definições: 

Candidatura Efectiva  – Toda a Candidatura apresentada com valor igual ou superior à 

base de licitação e com toda a documentação exigida pelo presente edital para esse 

Tipo de Actividade. 

Opositor Efectivo  – O Feirante com Candidatura Efectiva para o mesmo Tipo de 

Actividade. 
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Divertimento Aberto  - Considera-se todo o divertimento que possui o seu perímetro 

totalmente aberto, permitindo a visibilidade do seu funcionamento e a visibilidade de 

outros divertimentos, qualquer que seja a nossa posição em relação ao mesmo. 

Divertimento de Instalação Lateral – Divertimento que devido à sua construção possui 

o seu perímetro ou parte fechado. Divertimento que devido ao facto de possuir laterais 

ou traseiras fechadas, obrigam a uma montagem especifica (lateral)  

Tômbola - São consideradas tômbolas todos os tipos de jogos com sorteios 

numerados, figurados ou sorteados por palavras ou cores. 

Colaboradores – São os familiares dos candidatos, conjugues, uniões de facto, 

parentes na linha directa (ascendentes e descendentes) e ainda pessoas singulares 

empregados ou não, que colaborem no exercício da actividade. 

Lugar de Terrado  - Espaço para exploração de um Tipo de Actividade, em estrutura e 

montagem dos próprios concorrentes, que inclui a área total ocupada, nomeadamente 

com toldos, avançados, palas, anexos ou outras formas de apoio à instalação. 

Espaço Estandardizado  - Espaço com medidas definidas pela Comissão compondo 

um lote de terreno para desenvolvimento de um Tipo de Actividade, em instalações dos 

concorrentes.» 

A Câmara, depois de analisar a proposta apresentada, ao abrigo do disposto na 

alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por 

unanimidade autorizar a realização do evento designado por «Feira Anual de Leiria – 

Tradicional Feira de Maio », a realizar no período de 1 a 23 de Maio de 2010, nas 

condições transcritas. 

Mais deliberou que a «Feira Anual de Leiria 2010 – Tradicional Feira de Maio» 

tenha lugar na Avenida 22 de Maio, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria (margem 

direita do Rio Lis). 

Finalmente, deliberou  designar como membros da Comissão Coordenadora da 

Feira Anual, João Miguel Marques de Lemos Cordeiro, António Carlos Teixeira Reis, 

Vitorino Antunes Pereira, João Pedro Jorge Jordão, Maria Albertina Oliveira Porto 

Ramos, José Carlos Neves, Cremildo da Silva Pereira, Arqt.º António Filipe Peixe 

Marques Risques Pereira, Eng.º Francisco Eduardo Oliveira Morais, Eng.º João Carlos 

Antunes Ferreira, a quem atribui a gestão do evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3. Publicidade. Anulação de guias de recebimento 

DLB N.º 2008/09 | Tendo sido feitos pedidos para licenciamento de publicidade, e 

emitidas as respectivas guias de recebimento, as quais não foram recebidas, sugere-se 

a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent. 

Entidades Guias de 
Recebimen

to 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação 
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Ent. 
07/1183 

Cassiano 
Gouveia, Lda. 

13718/07  
e  
13719/07 

118,30 
e 
573,90 

A publicidade foi removida conforme 
informação da Fiscalização de 
2009/11/03. 

Ent. 
06/24113 

Elsa 
Margarida da 
Costa 
Marcelo 

32505/06 204,36 A requerente procedeu à remoção do 
elemento publicitário, conforme 
informação da Fiscalização de 
2008/09/22. 

Ent. 
07/10408 

AFML – A 
Feira Moveis 
Leiria, Lda. 

13369/07 579,53 A viatura já não se encontra na 
propriedade da Firma, assim como 
informou que a publicidade foi retirada. 

Ent. 
07/15074 

Deolinda do 
Rosário 
Domingues 
Lopes 

21113/07 118,30 A taxa foi paga pela guia de recebimento 
nº 4528, em 17/03/2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular as 

guias de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivos invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.4. Transmissão da titularidade do direito de ocup ação dos espaços 5A e 5B do 

Mercado da Praia do Pedrógão 

DLB N.º 2009/09 | Presente o processo administrativo respeitante ao pedido formulado 

por Joaquim Gouveia Ribeiro Guerra para transmissão da titularidade do seu direito de 

ocupação dos espaços 5A e 5B do Mercado da Praia do Pedrógão a favor da sociedade 

«Ribeiro & Filhos – Comércio de Carnes, Lda.», (ENT. 2009/13709, de 23 de Junho), 

acompanhado de informação prestada pelos competentes serviços do Sector de 

Licenciamentos Diversos e de minuta do respectivo contrato, que se transcrevem 

respectivamente: 

«INFORMAÇÃO N.º 14/09 

PEDIDO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DOS 

ESPAÇOS 5a E 5b DO MERCADO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO  

Sobre o presente processo, cumpre-me informar o seguinte: 

O Mercado da Praia do Pedrógão sofreu obras de remodelação em finais de 

2004 e no ano de 2005, tendo sido interrompido o seu funcionamento. Após a 

conclusão dessas obras os anteriores ocupantes voltaram a ocupar os espaços 

correspondentes aos anteriormente ocupados, recomeçando a pagar a taxa de 

ocupação no mês de Julho de 2006. 

O requerente antes das obras, explorava um talho com sala de desmancha, em 

seu nome individual. Em 2004/08/30 constituiu com a esposa e filhos a Firma «Ribeiro & 

Filhos – Comércio de Carnes, Lda.», conforme consta da certidão permanente do 

registo comercial da Firma anexa ao processo. 

Em Junho de 2006, a citada Firma arrematou o direito de ocupação do espaço 6 

(talho) que entretanto ficou vago e começou a pagar a taxa de ocupação em Julho 

desse mesmo ano, em nome da Firma. Nessa altura, por lapso dos serviços, foi feito o 

registo informático em nome da Firma Ribeiro & Filhos da titularidade da loja 6, cujo 
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direito arrematara e das lojas 5a e 5b, estas correspondentes aos espaços ocupados 

antes das obras de remodelação. 

Ora, verificando-se o lapso cometido, foi informado o requerente de que deveria 

formalizar o pedido agora em análise, de modo a ser regularizada a transferência de 

titularidade para nome da Firma Ribeiro & Filhos, com vista à celebração do contrato. 

Para esse efeito e, na sequência do pedido com registo de ENT.2009/13709 foi, 

em reunião desta Câmara Municipal de 2009/09/15, autorizada a transferência de 

titularidade do direito de ocupação e utilização dos espaços 5a e 5b do Mercado da 

Praia do Pedrógão, do nome de Joaquim Gouveia Ribeiro Guerra para o nome da Firma 

«Ribeiro & Filhos – Comércio de Carnes, Lda.». Foi também aprovada a minuta do 

contrato e conferidos poderes à Sr.ª Presidente Dr.ª Isabel Damasceno para proceder à 

outorga do mesmo contrato. 

Este contrato não foi celebrado até à presente data. 

Do exposto conclui-se que: 

1 – Desde Julho de 2006 têm vindo a ser pagas pela Firma Ribeiro & Filhos – 

Comércio de Carnes, Lda., NPC 506981240, as taxas correspondentes a duas lojas 

com 17m2 e uma loja com 18m2, conforme consta nas listagens de pagamentos 

efectuados nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, quando deveriam ter sido pagas 

taxas correspondentes a duas lojas, uma com 17m2 e outra com 18m2 e um anexo com 

17m2 (sala de desmancha), cujo valor da taxa é metade da taxa de ocupação de loja. 

Verifica-se, assim, que foram cobrados a mais os seguintes valores: 

Ano O que foi cobrado (€) O que deveria ter sido 
cobrado (€) 

Diferença (€) 

2006 737,88 617,52 120,36 

2007 1.346,28 1126,98 219,30 

2008 1.381,12 1.156,38 224,74 

2009 a)1.387,36 a)1.161.60 225,76 

TOTAL COBRADO A MAIS 790,16 

a) Inclui o mês de Dezembro de 2009, que será pago no início do mês. 

2 – A transmissão da titularidade é, nos termos do art.º 11.º do Regulamento dos 

Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, onerosa, correspondendo ao pagamento de 

20 mensalidades da taxa mensal de ocupação. Se considerarmos que o pagamento 

deveria ter correspondido às 20 mensalidades vencidas a contar do mês de Julho de 

2006 até Fevereiro de 2008, inclusive, o montante a pagar pela transferência de 

titularidade da loja 5b e do anexo 5a é de € 1.139,70; 

3 – Assim, deverá ser pago, pelo requerente, o montante de €349,64 

correspondente à diferença entre o valor das 20 mensalidades e o valor cobrado a mais. 

Perante estes factos, propõe-se: 
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A – Que o processo seja, de novo, presente a reunião de Câmara para 

aprovação da minuta do contrato e serem conferidos poderes ao Sr. Presidente para 

proceder à outorga do mesmo; 

B – Que nessa mesma reunião sejam submetidos à autorização da Câmara os 

acertos propostos quanto ao valor a pagar correspondente às 20 mensalidades da taxa 

de ocupação, abatido do montante pago a mais desde Julho de 2006 até Dezembro de 

2009, inclusive, e a que corresponde o valor final de €349,64. 

À superior consideração de V. EX.ª e, em caso de concordância, ser presente a 

despacho do Sr. Presidente nos termos indicados, para aprovação da Câmara em 

próxima reunião. 

Em 2009/11/20» 

 “MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPA ÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DE DOIS ESPAÇOS COMERCIAIS, DESIGNADOS P OR LOJA N.º 5A E 

LOJA N.º 5B, RESPECTIVAMENTE, INTEGRADOS NO MERCADO  MUNICIPAL DA 

PRAIA DO PEDRÓGÃO  

O Município de Leiria N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, freguesia 

e concelho de Leiria, aqui representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, Dr. Raul Miguel de Castro, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 68.º, 

número 1, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, como primeiro outorgante, e a sociedade 

“RIBEIRO & FILHOS – COMÉRCIO DE CARNES, LDA”, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Leiria, sob o NIPC 506 981 240, com sede na Estrada 

Nacional 109, n.º 55, lugar de Montijos, freguesia de Monte Redondo, concelho de 

Leiria, aqui representada por Joaquim Gouveia Ribeiro Guerra, natural da freguesia de 

Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, portador do Bilhete de Identidade n.º 

2562650, emitido em 25/03/2003, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, válido 

até 25/01/2014, e Ana Bela de Oliveira Gonçalves Gomes Ribeiro, natural da freguesia 

de Coimbrão, concelho de Leiria, portadora do Bilhete de Identidade n.º 4068087, 

emitido em 17/10/2005, pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria, válido até 

17/10/2015, ambos residentes em Estrada Nacional 109, n.º 55, lugar de Montijos, 

freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria, na qualidade de seus sócios gerentes 

com poderes para a obrigar, conforme decorre do respectivo contrato de sociedade, 

como segunda outorgante, é celebrado o presente contrato de concessão do direito de 

ocupação e de utilização de dois espaços comerciais, o qual reger-se-á pelas cláusulas 

seguintes: 

PRIMEIRA 

O presente contrato tem por objecto a concessão do direito de ocupação e de utilização 

de dois espaços comerciais, designados por loja n.º 5A e loja n.º 5B (sala de 

desmancha), integrados no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão, sito na freguesia 
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de Coimbrão, concelho de Leiria, os quais se encontram devidamente assinalados em 

planta anexa ao presente contrato e dele faz parte integrante, como anexo I. 

SEGUNDA 

A loja n.º 5A e a loja n.º 5B (sala de desmancha), objecto da concessão do direito de 

ocupação destinam-se exclusivamente à venda de carnes e a sala de desmancha, 

respectivamente, ficando expressamente vedado à segunda outorgante qualquer 

alteração ao uso aqui fixado. 

TERCEIRA 

1-O presente contrato é válido até 30 de Junho de 2016 e os seus efeitos retroagem ao 

dia 1 de Julho de 2006. 

2-Decorrido o prazo previsto no número anterior, cessam automaticamente os efeitos 

deste contrato, devendo o Município de Leiria, caso o pretenda, proceder à realização 

de hasta pública para adjudicação dos espaços comerciais em causa. 

QUARTA 

Pela concessão do direito de ocupação e utilização dos espaços comerciais 

identificados na cláusula primeira, a segunda outorgante pagará mensalmente ao 

Município de Leiria o montante correspondente às taxas devidas e previstas no Capítulo 

XI – Mercados, Feiras, Peixarias e Frigoríficos, da Tabela de Taxas em vigor no 

Município de Leiria ou outras equivalentes que venham a ser aprovadas nos termos 

legais.  

QUINTA 

Durante a vigência do contrato, a segunda outorgante deve respeitar os fins e limites 

nele consignados, bem como cumprir as normas do Regulamento dos Mercados e 

Ferias, em vigor para o concelho de Leiria.  

SEXTA 

Constituem encargos da segunda outorgante: 

- A manutenção em bom estado do equipamento e mobiliário, propriedade do Município 

de Leiria, instalados nos espaços comerciais objecto da presente concessão e que 

consta do anexo II a este contrato e que dele faz parte integrante.  

- A aquisição de equipamento necessário à correcta utilização dos espaços bem como a 

limpeza e manutenção dos mesmos.  

- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho fixadas 

em legislação específica.  

- Proceder ao pagamento das taxas devidas.  

SÉTIMA  

O incumprimento das obrigações fixadas na cláusula anterior constitui fundamento para 

a denúncia do contrato por parte do Município de Leiria.  

OITAVA  
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A concessão do direito de ocupação e utilização dos espaços comerciais referidos na 

cláusula primeira não confere à segunda outorgante o direito à realização de obras, as 

quais carecem sempre de prévia autorização do primeiro outorgante, constituindo o 

desrespeito desta imposição fundamento para a denúncia do contrato por parte do 

Município de Leiria. 

NONA  

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

solucionadas por acordo das partes, com recurso às normas regulamentares e legais 

em vigor.  

DÉCIMA  

A segunda outorgante aceita o presente contrato de concessão do direito de ocupação 

e utilização nos termos e condições nele exaradas, que se obriga a cumprir pontual e 

integralmente.  

DÉCIMA PRIMEIRA  

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do artigo 3.º 

do Código do Imposto de Selo.  

*** 

Este contrato, integrando os seus anexos I e II, é feito em duplicado, valendo a cópia 

como original, sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas.  

Leiria, ...........de ..................de ......... 

Pel’O Primeiro outorgante | ____________________________ 

Pel’A Segunda outorgante | ______________________________ 

ANEXO I 

Planta do Mercado Municipal da Praia do Pedrogão 

ANEXO II 

Equipamento e mobiliário propriedade do Município de Leiria afectos aos espaços 

comerciais, designados por loja n.º 5A e loja 5B integrados no Mercado Municipal da 

Praia do Pedrógão: 

1 Armário reg.º 078892 1,80x60x85 – com portas e gavetas 

1 Armário com pia de lavagem e torneira de chuveiro reg.º 078894 – com portas e 

gavetas 

1 Vestiário reg.º 078935 32x52x1,87 

1 Refrigeradora MATRIX reg.º 078889 

1 Pia de pedal com torneira 40x40x86 

1 Armário inox com duas portas 60x40x85 

1 Cuba de despejo com torneira e grelha 50x50x50 

1 Cilindro marca KRISTAL de 30 litros  
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A Câmara, depois de analisar assunto e considerando que a sua deliberação de 

15 de Setembro de 2009 não pôde produzir efeitos por se ter revelado não estarem 

reunidas as condições para o efeito, o que inviabilizou a outorga do contrato, deliberou 

por unanimidade  ao abrigo do disposto no parágrafo 1.º do artigo 10.º do Regulamento 

dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria, autorizar a transmissão da titularidade do 

direito de ocupação e utilização dos espaços 5A (loja) e 5B (sala de desmancha) do 

Mercado da Praia do Pedrógão a favor da sociedade «Ribeiro & Filhos – Comércio de 

Carnes, Lda.», conferindo poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga do 

referido contrato. 

Mais deliberou  autorizar os acertos propostos quanto ao valor a pagar da taxa 

de cedência prevista no artigo 11.º do citado Regulamento, sendo a mesma deduzida 

do montante pago a mais, conforme é indicado na informação acima transcrita.  

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
�������� D i v i s ã o  d a  A c ç ã o  E d u c a t i v a  M u n i c i p a l  

 

7.1. Apoio à Associação de Pais e Encarregados de E ducação dos Alunos da 

Escola do EB1 n.º 7 e Jardim-de-Infância dos Capuch os 

DLB N.º 2010/09 | Retirado. 

 

7.2. Agrupamento Escolas e Jardins da Serra. Apoio ao serviço de refeições 

DLB N.º 2011/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, uma proposta 

que é do seguinte teor: 

Considerando a avaliação realizada ao serviço de refeições das Escolas do 1.º 

CEB e Jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra, 

nomeadamente às condições higio-sanitárias no processo da confecção local.  

Considerando que a avaliação realizada evidenciou deficiências preocupantes, 

que decorrem de problemas ao nível da segurança e saúde alimentar e bem assim da 

gestão e formação de recursos humanos; 

Considerando que o refeitório da Escola Sede reunia os requisitos de 

funcionamento preconizados pela Lei n.º 67/98 de 18 de Março e que, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, é da competência dos Municípios a 

gestão refeitórios escolares; 

Considerando que, neste sentido, foi articulado com as Associações de Pais, 

nossos parceiros educativos, avançar com tal solução; 

Considerando que do procedimento adoptado resultou num acréscimo de 360 

utentes.  
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Considerando que a Direcção do Agrupamento assumiu o compromisso de 

garantir o fornecimento e distribuição das refeições a todo o território educativo e se 

comprometeu a acompanhar o desenvolvimento do programa; 

Considerando que foi necessário adquirir 7 malas térmicas certificadas, para 

transporte das refeições e que esta despesa totalizou um montante de €6.448,70; 

Considerando, ainda, que para reunir as condições mínimas, foi imprescindível 

proceder a pequenas adaptações de espaços e adquirir equipamentos complementares, 

totalizando uma despesa de €7.995,25;  

Propõe-se a atribuição, ao Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra, da 

verba no valor de €6.448,70 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito euros e setenta 

cêntimos), para fazer face às despesas decorrentes da aquisição das malas, bem como 

a transferência da verba mensal de €799,52 (setecentos e noventa e nove euros e 

cinquenta e dois cêntimos), durante 5 meses vencendo-se a primeira no mês de 

Dezembro/2009 e mais 5 prestações na importância de €799,53, para amortização das 

despesas assumidas com o reapetrechamento do refeitório central.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alíneas b) do n.º 1 e b) do n.º 3 do 

artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 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  proceder à transferência, para o Agrupamento 

de Escolas e Jardins da Serra, da verba de €6.448,70 (seis mil, quatro centos e 

quarenta e oito euros e setenta cêntimos). 

Mais deliberou , proceder à transferência da verba mensal de €799,52 

(setecentos e noventa e nove euros e cinquenta e dois cêntimos), a partir do mês de 

Dezembro de 2009 até Abril de 2010 e as restantes 5 prestações na importância de 

€799,53 (setecentos e noventa e nove euros e cinquenta e três cêntimos) até ao mês de 

Setembro de 2010 inclusive, para fazer face às despesas havidas com a aquisição do 

equipamento para o refeitório da EB1,2,3 de Santa Catarina Serra, dando cumprimento 

aos requisitos higio-sanitários, constantes no Decreto-Lei n.º 67/98, de 18 de Março. 

O valor de €799,52, foi objecto da proposta de cabimento n.º 4345/09, de 17 de 

Dezembro, os restantes valores estão contemplados no Orçamento de 2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Escola Secundária de Domingos Sequeira. Apoio ao concurso Euroescola 

DLB N.º 2012/09 | Presente o ofício da Escola Secundária Domingos Sequeira (ENT. 

2009/22187), no qual é solicitado à Câmara Municipal de Leiria apoio a alunos 

carenciados, no sentido de comparticipar as despesas efectuadas com a viagem ao 

Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no seguimento do prémio atribuído no âmbito do 

Concurso Euroscola; 
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Considerando a importância de enaltecer o trabalho desenvolvido pela Escola 

Secundária Domingos Sequeira, nomeadamente, pelos professores e alunos envolvidos 

neste projecto; 

Considerando que o apoio atribuído pelo Parlamento Europeu não cobre o total 

das despesas, implicando uma comparticipação de cerca de 250,00€ por parte de cada 

aluno; 

Considerando que alguns desses alunos não reúnem condições financeiras para 

assegurar o pagamento dessa comparticipação; 

Considerando que é imperioso assegurar a igualdade de oportunidades a todos 

os alunos; 

Propôs-se que se atribuísse, à Escola Secundária Domingos Sequeira, de um 

apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), para fazer face às despesas decorrentes da 

viagem aos referidos alunos carenciados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 1 e a alínea h) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  proceder à transferência, para a Escola Secundária 

Domingos Sequeira, da verba de €1.000,00 (mil euros) 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4343/09, de 17 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.4. Agrupamento de Escolas da Caranguejeira. Apoio  ao serviço de refeições e 

outras actividades de carácter educativo 

DLB N.º 2013/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, uma proposta 

que é do seguinte teor: 

Considerando não existir condições na Escola do 1.º ciclo de Caranguejeira que 

permitam o fornecimento de refeições aos alunos, nem o desenvolvimento de 

actividades complementares de carácter educativo, durante esse período; 

Considerando a necessidade de assegurar o acompanhamento e ocupação 

destas crianças durante o período da refeição; 

Considerando que a Escola Sede disponibiliza uma sala para o desenvolvimento 

destas actividades e serviço de refeição; 

Propôs-se a transferência de €500,00, ao Agrupamento de Escolas de 

Caranguejeira, para comparticipação das despesas decorrentes da adaptação e 

apetrechamento da respectiva sala. 

A Câmara, depois de analisar a proposta e de acordo com a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º e alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99,de 14 de Setembro, e no 

uso das competências que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1, conjugada com a 



2345 (46) 

CMLeiria/Acta n.º 29, de 2009.12.29 

Im-DA-15-09_A0 

 

alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

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

unanimidade concordar com a proposta e autorizar a transferência de €500,00, ao 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira, para comparticipação das despesas 

decorrentes da adaptação e apetrechamento da respectiva sala. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4373/09, de 22 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.5. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1. º CEB. Acordo de Colaboração 

com a Associação de Pais dos Andrinos (APA) 

DLB N.º 2014/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, a minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente à melhoria de condições para o desenvolvimento 

das Actividades de Enriquecimento Curricular na EB1 de Andrinos (cedência de 

espaços): 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, que regulamenta as 

Actividades de Enriquecimento Curricular; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares de projectos educativos, conforme preceitua a 

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

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

Considerando os acordos de colaboração celebrados com os Agrupamentos de 

Escolas no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo de 

2008/2009;  

Considerando a necessidade de criação de condições mais favoráveis para o 

programa, nomeadamente espaços complementares para o desenvolvimento das 

actividades (actividade física e desportiva e outras); 

Considerando a experiência enriquecedora do trabalho que vem sendo realizado 

com os parceiros locais (Juntas de Freguesia, Associações de Pais, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e outras Associações), em matéria de educação, 

bem como o papel fundamental que os mesmos desempenham ao nível da criação de 

condições e promoção de respostas diversificadas; 

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

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Miguel de Castro, com poderes para o 

acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 

_____ de ________ de 2009, como primeiro outorgante, a Associação de Pais dos 

Andrinos, com sede em Escola do 1.º CEB de Andrinos, contribuinte fiscal n.º 506 296 

237 representado pelo (a) seu Presidente, Paulo Alexandre Anjos das Neves, como 
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segundo outorgante, e o Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, com sede em 

Rua Paulo VI, 2410-015 Leiria, contribuinte fiscal n.º 600 076 504, representado pelo 

seu Director, António Manuel Oliveira, como terceiro outorgante, é celebrado, o 

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

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo a criação de condições de funcionamento do 

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho 

n.º 14460/2008, de 26 de Maio, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 

Agrupamento de Escolas, conforme discriminado no Anexo 1.  

Cláusula Segunda 

Finalidade 

Este acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa 

colaboração entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu 

objectivo. 

Cláusula Terceira  

Obrigações do Município de Leiria 

1 - O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este 

acordo, compromete-se a: 

a) transferir para a entidade parceira, as verbas discriminadas no Anexo 1, a definir 

anualmente, de acordo com as necessidades subjacentes ao bom desenvolvimento do 

programa;  

b) analisar situações de funcionamento que possam comportar eventual acréscimo de 

despesas, decorrentes da necessidade de manutenção ou nova intervenção nas 

instalações, assim como outros encargos indispensáveis ao bom funcionamento das 

actividades. 

Cláusula Quarta 

Obrigações das Entidades Parceiras 

As entidades signatárias comprometem-se a colaborar com o Município de Leiria e com 

os restantes parceiros, no sentido de serem criadas as condições para o 

desenvolvimento do programa, de acordo com as competências definidas no Anexo 1. 

Cláusula Quinta 

Acompanhamento do Programa 

A coordenação e acompanhamento do desenvolvimento do programa, nos espaços 

onde ele decorre, competem ao Agrupamento de Escolas, em estreita colaboração com 

o Município e com a outra entidade parceira. 

Cláusula Sexta 

Duração do Acordo 
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O presente acordo de colaboração será válido até ao final das actividades lectivas, 

podendo ser revisto anualmente por consenso entre as partes e em função das 

necessidades de desenvolvimento do programa. 

Cláusula Sétima 

Renovação do Acordo 

O acordo será automaticamente renovado, por período correspondente ao ano lectivo, 

se nenhuma das partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de 

antecedência. 

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

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

Código do Imposto do Selo. 

Anexo 1 – Acordo de Colaboração 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB  

Envolvimento da entidade parceira e apoio do Municí pio 

Escola Agrupamento Entidade Parceira Função Comparticipação  

EB1 Andrinos Correia Mateus Associação de Pais 
dos Andrinos (APA) 

Cedência de 
Espaços: salas 

para actividades, 
casas de banho, 

polidesportivo 
para o 

desenvolvimento 
da actividade 

física e 
desportiva … 

€300,00 mensal 

TOTAL ANO LECTIVO 2009/2010 €1.800,00 

 
Classificação Económica 

Valor a 
cabimentar 

2010 

Proposta de 
cabimento n.º 

 
11/040701 
(2006-A-

353) 

 
Associação de Pais 

dos Andrinos  

 
1.800,00€ 

A despesa irá ser 
contemplada no 
orçamento 2010 

 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em conformidade com o disposto nas 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

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

unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar o Senhor 

Presidente a proceder à sua assinatura com as entidades parceiras envolvidas. 

Mais deliberou  que, após a assinatura do respectivo acordo, as verbas sejam 

transferidas conforme se indica: 

Entidades Mar. 2010 Jun. 2010 Total 

Associação Recreativa Andrinense 900,00€ 900,00€ 1.800,00€ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.6. Voto de louvor à Escola Secundária de Francisc o Rodrigues Lobo  

DLB N.º 2015/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, uma proposta 

no sentido de registar uma palavra de apreço e de felicitação aos alunos e professores 

que participaram e venceram a XXI Sessão de Qualificação Nacional do Parlamento 

Europeu dos Jovens que decorreu no Sardoal, nos dias 20, 21 e 22 de Novembro.  

Assim, a Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo irá representar 

Portugal na 63.ª Sessão Internacional do Parlamento Europeu dos Jovens, que se 

realizará de 16 a 25 de Abril de 2010, em Tromso (Noruega). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo com a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99,de 14 de Setembro, e no 

uso das competências que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1, conjugada com a 

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

deliberou por  unanimidade  concordar com a proposta e registar uma palavra de 

apreço e de felicitação aos alunos e professores que participaram e venceram a XXI 

Sessão de Qualificação Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens que decorreu no 

Sardoal, nos dias 20, 21 e 22 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  D e p a r t a m e n t o  d a  C u l t u r a ,  D e s p o r t o  e  J u v e n t u d e  

 

8.1. Moinho de Papel: Colocação de placa, sala de e quipamentos multimédia 

DLB N.º 2016/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, a proposta do 

texto para impressão da placa de agradecimento ao Dr. Guilherme Valente pela doação 

efectuada a este Município: 

«A Câmara Municipal de Leiria agradece reconhecida a Guilherme Valente, Leiriense, 

editor da Gradiva – Publicações, Lda., figura interveniente na vida cultural na Leiria da 

sua juventude» 

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

proposta do texto para a placa de agradecimento ao Dr. Guilherme Valente como forma 

de reconhecimento pelo seu elevado empenho demonstrado para com o Projecto de 

Tecnologias de Informação e Animação Multimédia do Museu do Moinho do Papel, que 

decerto irá valorizar o acervo do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.2. Agradecimento à empresa Gradiva – Publicações,  Lda. pela doação de 

equipamentos à autarquia 

DLB N.º 2017/09 |  Presente a lista dos donativos efectuados pela sociedade Gradiva – 

Publicações Lda., Rua Almeida Sousa, n.º 21-r/c e, 1399-041 Lisboa, contribuinte fiscal 

n.º 501178031 (ENT.2009/27442), destinados ao Projecto de Tecnologias de 

Informação e Animação Multimédia do Museu do Moinho do Papel, que abaixo se 

descreve: 

Descrição Quantidade Valor 
Unitário 

em € 

Valor Total 
em € 

Plasma com Touch 46 " Samsung 460TSN 2 3.664,00  7.328,00  

Suporte Ergotron 24-191-057 2 978,00  1.956,00  

Computador PCWare Rock+0 - Piv.4GB RAM disco 500GB 
Sata, Windows Vista Business, monitor 19 " TFT Samsung 

3 615,00  1.845,00  

Computador Pentium Dual Core T2330, 1GB RAM, 320GB 
disco, rede e wireless, Windows Home Server 

2 593,00  1.186,00  

Portáteis Toshiba L500-13g, T4200, 3GB RAM, disco 
320GB, 15,4"TFT, Windows Vista Premium 

2 567,00  1.134,00  

Portáteis Toshiba Portégé M750-120, T9400, 4GB RAM, 
disco 320GB, TFT 12,1" TABP 

8 1.175,00  9.400,00  

Kit de 4 teclados e 4 ratos para PC´s 4 265,00  1.060,00  

Microsoft Office SB 2007 PT pack de 3 unidades 4 641,00  2.564,00  

Antivirus Nod 2 anos para 16 PC´s 1 638,00  638,00  

Qwizdow Q5 kit 62 comandos 1 7.750,00  7.750,00  

Impressora HP Deskjet 6940 1 95,00  95,00  

Impressora Oki ML280 1 285,00  285,00  

HP Color Laserjet CP6015DN 1 4.462,50  4.462,50  

Bastidor Rack 42U,lar.800x900 prof., kit´s niveladores, 
régua de energia, kit ventilação com termostacto, 2 
preteleiras Fix. Front/Poste 

1 1.199,00  1.199,00  

Régua CAT6 24 portas 1 47,00  47,00  

Switch HP Procurve 2910AL-24G-POE+ 1 2.425,00  2.425,00  

Linksys Access Point 3 65,00  195,00  

Servidor HP Proliant DL380 G5, Intel QC5420, 2GB RAM, 
Smart Array P400, DVD  

1 1.723,00  1.723,00  

Discos HP 146GB 10K SAS 2.5 2 234,00  468,00  

Teclado para Servidor 1 31,00  31,00  

Sistema Operativo Windows Server Enterprise 2008 
32BIT/64 EN 25 clientes 

1 2.550,00  2.550,00  

UPS APC Smart 2200VA Rack 1 998,00  998,00  

U4545E Care Pack Servidor 4H 24x7 Hardware 3 anos 1 1.853,00  1.853,00  

Care Pack Switch 4H 24x7 Hardware 3 anos 1 757,00  757,00  
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Total   51.949,50 

IVA 20%     10.389,90  

Total com IVA     62.339,40  

O Museu Moinho do Papel compromete-se a assegurar o seu funcionamento e 

divulgação no espaço de demonstração, com vista a favorecer a interactividade da 

visita, documentando aspectos diversos e complementares da importância do papel 

como suporte aos processos de difusão de informação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea h) do 

n.º 1 do artigo n.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  aceitar os donativos supra descritos, com vista à sua instalação no 

Museu Moinho do Papel, agradecendo à sociedade «Gradiva – Publicações, Lda.» o 

seu interesse e elevado empenho demonstrado para com o Projecto de Tecnologias de 

Informação e Animação Multimédia do Museu do Moinho do Papel, que decerto irá 

valorizar o acervo do Município de Leiria. 

Mais deliberou  autorizar a emissão dos documentos comprovativos dos 

montantes dos donativos recebidos do mecena acima identificado, nos termos previstos 

no artigo 66.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, por reconhecer que os mesmos foram 

concedidos sem qualquer contrapartida que configurasse obrigações de carácter 

pecuniário ou comercial e que serviram o interesse público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Venda de catálogos do Mimo 

DLB N.º 2018/09 | Retirado. 

 

8.4. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva à Cruz Vermelha 

DLB N.º 2019/09 |  Presente o pedido da Delegação da Cruz Vermelha de Leiria, para 

cedência gratuita das instalações do Teatro José Lúcio da Silva no dia 5 de Março de 

2010, para realização da sua Gala, por ocasião da celebração do seu 106.º Aniversário.  

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

a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva à Delegação da Cruz Vermelha de 

Leiria para realização da sua Gala no dia 5 de Março de 2010, nos termos das Normas 

de funcionamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.5. Biblioteca Municipal. Agradecimento aos muníci pes das doações  efectuadas 

durante o ano 2009 

DLB N.º 2020/09 |  Durante o ano de 2009 diversas instituições, autores e munícipes 

doaram livros à Biblioteca Municipal contribuindo para o crescimento da sua colecção 

documental.  
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Segue em anexo a listagem referentes às doações que ocorreram durante o ano 

de 2009 até à presente data (ANEXO C). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e analisado o assunto deliberou por 

unanimidade  agradecer a todos quantos contribuíram com dádivas à Biblioteca 

Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  G a b i n e t e  d e  a p o i o  a o  V e r e a d o r  D r .  G o n ç a l o  L o p e s  

 

9.1. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco rela tivas ao mês de Setembro 

DLB N.º 2021/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, a nota de 

despesas do Teatro José lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro 

Miguel Franco, durante o mês de Setembro de 2009, que totalizam o valor de 

€4.385,00. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.385,00., referentes às despesas 

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

durante o mês de Setembro e 2009, que totalizam o valor de €4.385,00. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4359/09, de 21 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco rela tivas ao mês de Novembro 

DLB N.º 2022/09 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Novembro de 2009, que totalizam o valor de 

€3.872,50. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.872,50., referentes às despesas 

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

durante o mês de Novembro de 2009, que totalizam o valor de €3.872,50. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4359/09, de 21 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Constituição da Comissão Municipal de Toponími a e Numeração de Polícia do 

Concelho de Leiria 
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DLB N.º 2023/09 | Nos termos da deliberação n.º 174/2002, de 22 de Janeiro, constante 

a fls.37, da acta n.º 4, ao abrigo do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

compete à Câmara Municipal no âmbito da organização e funcionamento dos seus 

serviços e no da gestão corrente Municipal, estabelecer a denominação das Ruas e 

Praças das povoações e estabelecer as regras de numeração dos edifícios, referindo-se 

em matéria de Toponímia Municipal e Numeração de Polícia, assim como constituir a 

«Comissão Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do Concelho de Leiria», 

nomeando para a mesma os seguintes membros: 

— Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes - Vice-Presidente e Vereador da 

Educação, da Cultura e da Juventude da Câmara Municipal de Leiria; 

— Sr. Lino Dias Pereira - Vereador do Ordenamento do Território e do Urbanismo 

da Câmara Municipal de Leiria; 

— Arqt.º Luis Miguel Pinela Gonçalves - Chefe da Divisão de Informação 

Geográfica da Câmara Municipal de Leiria; 

— O Presidente de cada Junta de Freguesia do concelho de Leiria ou seu 

Representante Legal.  

A Câmara, depois de analisar o assunto ao abrigo do disposto na alínea v) do n.º 

1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

constituir a Comissão Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do Concelho de 

Leiria sendo nomeados para a mesma os seguintes membros: 

— Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes – Vice-Presidente e Vereador da 

Educação, da Cultura e da Juventude da Câmara Municipal de Leiria; 

— Sr. Lino Dias Pereira – Vereador do Ordenamento do Território e do Urbanismo 

da Câmara Municipal de Leiria; 

— Arqt.º Luis Miguel Pinela Gonçalves – Chefe da Divisão de Informação 

Geográfica da Câmara Municipal de Leiria; 

— O Presidente de cada Junta de Freguesia do concelho de Leiria ou seu 

Representante Legal.  

Mais deliberou atribuir as competências necessárias e legais a esta Comissão 

Municipal acima mencionada, para exercício das suas funções. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  P r e s i d e n t e  

 
10.1. Orçamento e Plano de Actividades da Leirispor t, EM para 2010  
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DLB N.º 2024/09 | Presentes o Plano de Actividades e o Orçamento da Leirisport, EM, 

para o exercício económico de 2010, elaborados nos termos do disposto no artigo 27.º 

da Lei n.º 53-F/06, de 29 de Dezembro, e aprovados pelo respectivo Conselho de 

Administração, acompanhados do parecer do Fiscal Único, para apreciação e 

aprovação da Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto n.º 4 do artigo 19.º 

dos Estatutos daquela empresa. 

A Câmara, depois de apreciar e discutir os citados instrumentos de gestão 

previsional para 2010, deliberou por unanimidade aprová-los, nos termos das 

disposições conjugadas da alínea a) do n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 53-F/06, de 29 de 

Dezembro, do n.º 4 do artigo 19.º dos Estatutos da Leirisport, E.M. e da alínea d) do n.º 

7 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. 

O Senhor Leonel Pontes, Presidente do Conselho de Administração da 

Leirisport, EM, explicou que o Orçamento e Planos de Actividades para o ano de 2010, 

era basicamente o documento que o anterior Presidente do Conselho de Administração 

deixara mas continha pequenas alterações, nomeadamente a mudança do relvado do 

campo de treinos. 

Mais explicou que quanto aos rácios, estes seguiram a mesma lógica dos anos 

transactos, não tendo sido alterados, e que obtiveram a validação do BPI.  

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  disse ter compreendido a ideia de 

que o campo de treinos era da responsabilidade da Leirisport, EM e que a Autarquia iria 

financiar a verba para a mudança do relvado, e que depois seria cobrado aos 

utilizadores um valor pelo uso do campo. Mas reparou, que essa verba não estava 

prevista no orçamento da Autarquia. Comentou que o orçamento e Plano de Actividades 

da Leirisport deveria ter sido aprovado primeiro que o orçamento do Município para 

evitar que existissem discrepâncias entre os valores apresentados nos dois orçamentos, 

tal como se constata neste momento. 

O Senhor Vereador José Benzinho  realçou que, tal como está patente na nota 

introdutória elaborada pelo Conselho de Administração da Leirisport, EM, este 

documento já poderia ter sido aprovado há mais tempo. Na opinião do Vereador para 

que isso acontecesse bastaria que o actual Conselho de Administração tivesse sido 

nomeado mais cedo, considerando que a sua composição já era conhecida há bastante 

tempo ou, em alternativa, que o Presidente da Câmara tivesse dado instruções ao 

Conselho de Administração cessante nesse sentido.  

*** 

Os Senhores Vereadores Isabel Damasceno, Carlos Vitorino, Filip a Alves, 

Neusa Magalhães e José Benzinho, eleitos pelo Partido Social-democrata, 

apresentaram uma justificação de voto, cujo teor se transcreve: 
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«PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2010 E PLANOS PLURIANUAIS 2010-

2013 DA LEIRISPORT, EM 

Considerando: 

1. Como se infere do documento agora apresentado, ao invés das posições desde 

sempre assumidas pelo actual Presidente da Câmara Municipal de Leiria, a existência 

de uma empresa municipal para gerir as infra-estruturas desportivas e de lazer 

municipal, garantidos que estejam os princípios da boa gestão, é o modelo 

organizacional económica e socialmente mais adequado para servir os superiores 

interesses do Município de Leiria; 

2. A Leirisport, EM presta serviços de interesse geral na sua área de intervenção e 

contribui para a promoção do desenvolvimento local e regional; 

3. O Plano de Actividades e Orçamento para 2010 corresponde ao documento 

preparado sob orientação do Conselho de administração cessante, cuja entrega ao 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria ocorreu na sequência da reunião realizada a 

9 de Novembro de 2009, e está em linha com a actividade desenvolvida nos últimos 

anos, bem como com as orientações estratégicas aprovadas pelo anterior executivo 

camarário; 

4. As contrapartidas financeiras a estabelecer entre a Câmara Municipal de Leiria e a 

Leirisport, EM traduzem, nos termos do documento em apreciação, a compensação por 

serviços de interesse geral e/ou de promoção do desenvolvimento local, a prestar já a 

partir de 1 de Janeiro de 2010, de acordo com as políticas sectoriais municipais 

previstas nos Instrumentos Previsionais do Município de Leiria, nomeadamente o 

Orçamento Municipal 2010, incluindo objectivos e investimentos de natureza política-

social. 

Entendem os Vereadores eleitos pelo PSD votar a favor do Plano de Actividades e 

Orçamento para 2010 e Planos Plurianuais 2010-2013 da Leirisport, EM. 

No entanto, tendo em atenção: 

1. Nos termos do n.º 2, do artigo 16.º da Lei 53-F/2006, que aprova o regime 

jurídico do sector empresarial local (RJSEL) compete à Câmara Municipal a 

definição das orientações estratégicas relativas ao exercício da função 

accionista na Leirisport, EM, com referência ao período de duração de mandato 

da Administração; 

2. Nos termos do n.º 3 do artigo referido no número anterior, as orientações 

estratégicas definem os objectivos a prosseguir tendo em vista a prossecução 

dos serviços de interesse geral, «contendo metas quantificadas e contemplando 

a celebração de contratos entre as entidades públicas participantes e as 

sociedades do sector empresarial local»; 
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3. Por sua vez, o n.º 4 do artigo 16.º do RJSEL estabelece que as orientações se 

devem reflectir «nas orientações anuais definidas em Assembleia-Geral e nos 

contratos de gestão a celebrar com os gestores»; 

4. Em matéria de deveres especiais de informação, o artigo 27.º do RJSEL 

estabelece que as empresas municipais devem facultar à Câmara Municipal os 

«Projectos dos planos de actividades anuais e plurianuais», bem como 

«Projectos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Estado e as autarquias locais», tendo em vista o seu 

acompanhamento e controlo; 

5. Complementarmente, os Estatutos da Leirisport, EM definem que os «planos de 

actividades e demais instrumentos de gestão previsional deverão ser remetidos 

à Câmara Municipal de Leiria para aprovação»; 

6. Adicionalmente, os Estatutos da empresa municipal atribuem competências: 

a ) à Assembleia-geral para «apreciar e votar os Instrumentos de Gestão 

Previsional relativos ao ano seguinte, nomeadamente os Planos de Actividade 

Anuais e Plurianuais e o Orçamento Anual, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Município»; 

b) Ao Fiscal Único para «emitir parecer sobre o valor das indemnizações 

compensatórias a receber pela empresa»; 

Não podem os Vereadores eleitos pelo PSD deixar de manifestar a sua 

incompreensão e discordância pelo cumprimento destes deveres legais e estatuários, 

imputáveis ao Presidente enquanto representante do Município de Leiria na 

Assembleia-geral da Leirisport, EM, nomeadamente no que se refere à inexistência dos 

seguintes documentos: 

i. Orientações estratégicas para o período de duração do mandato da 

Administração, incluindo as respectivas metas quantificadas; 

ii. Contrato de gestão entre o Município de Leiria e a Leirisport, EM 

iii. Contratos de gestão entre o Município de Leiria e os Gestores nomeados 

para o Conselho de Administração da empresa. 

e a ausência: 

iv. Articulação entre os instrumentos previsionais da autarquia e da Leirisport, 

EM, nomeadamente em matéria de programa de beneficiações nas infra-

estruturas desportivas e de lazer municipais; 

v. Entrega do parecer do Fiscal Único/ROC e da posição do BPI sobre o rácio 

de equilíbrio financeiro 

Leiria, 29 de Dezembro de 2009» 

*** 

O Senhor Presidente  apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 
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«Quero manifestar o maior repúdio e indignação pelas afirmações constantes da 

justificação de voto dos Senhores Vereadores da Oposição, quando dizem “manifestar 

incompreensão e discordância pelo incumprimento destes deveres legais e estatutários, 

imputáveis ao Presidente enquanto representante do Município de Leiria na 

Assembleia-geral da Leirisport, EM”, nomeadamente no que se refere à inexistência e 

ausência de alguns documentos. 

Esta justificação de voto, surge por via da apresentação na reunião de Câmara 

de 29 do corrente, do Orçamento da Leirisport para o ano de 2010, o qual deveria ter 

sido apresentado até 15 de Outubro, conforme determina a alínea b) do n.º 1 do artigo 

7.º dos Estatutos da empresa municipal. 

Como é público, o novo executivo tomou posse a 27 do mesmo mês, 

estranhando-se que não tenha sido cumprido o prazo previsto, tomando 

atempadamente as medidas necessárias para o efeito. 

Vir agora atribuir responsabilidades a quem as não tinha, é tentar mais uma vez 

justificar o injustificável. 

Leiria, 29 de Dezembro de 2009.» 

A deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão pelos 

sócios/beneficiários da Associação Obras Sociais do  Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria. Verão 2009. Pagamento 

DLB N.º 2025/09 |  Presente informação da Associação Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria relativamente à utilização do Parque de Campismo da Praia 

do Pedrógão pelos Sócios e Beneficiários da Associação Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria, no Verão de 2009.  

Considerando a deliberação n.º 796/09, aprovada por unanimidade em reunião 

do executivo em 12 de Maio, e considerando ainda que o período máximo de despesas 

decorrentes da utilização do Parque de Campismo não ultrapassou o limite máximo dos 

trinta dias impostos nessa deliberação, propôs o Senhor Presidente a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de €20.297,00 (vinte mil, duzentos e noventa e sete euros) à 

Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, para fazer face às 

despesas de utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4379/09, de23 de Dezembro. 

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

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Junho, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de €20.297,00 

(vinte mil, duzentos e noventa e sete euros) à Associação Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria.  
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A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

10.3. Pedido de licenciamento para a realização de um espectáculo subterrâneo 

no Parque de Estacionamento de Santo Agostinho 

DLB N.º 2026/09 | No seguimento do pedido de licença de recinto improvisado, 

recepcionado neste Município em 26/11/2009, para realização do evento “SHUT UP & 

DANCE” no dia 5/12/2009 das 23.00 horas às 06.00 horas do dia seguinte, no Parque 

de Estacionamento (subterrâneo) de Santo Agostinho, desta cidade, o qual veio a ser 

indeferido com base no resultado da vistoria efectuada pela respectiva Comissão, foi 

apresentada pela Organização do evento, a Exposição, com o registo ENT.2009/28934, 

onde, resumidamente, são referidos os seguintes argumentos: 

1 - O pedido de licenciamento foi apresentado com reduzida antecedência devido a 

várias condicionantes como a dificuldade de contacto telefónico com este Município, 

alteração do diploma legal aplicável, o que implicou apresentação de documentos 

anteriormente não exigidos, contactos via e-mail a solicitar apoio deste Município, etc. ; 

2 – A organização do evento contactou várias entidades, como a PSP, os Bombeiros 

Municipais, bem como este Município através dos Senhores Vereadores do Trânsito e 

da Cultura e seu Adjunto, numa tentativa de que tudo se desenrolasse dentro da 

normalidade, ficando surpreendidos com a decisão de indeferimento do pedido.   

Tendo sido solicitada autorização para efeitos de realização, em nova data, da mesma 

iniciativa e no mesmo local, propõe-se submeter o assunto à apreciação em reunião da 

Câmara. 

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

autorizar no local indicado a realização do evento, atentas as condições de segurança, 

ruído e trânsito. Não há lugar à audiência de interessados ao abrigo do artigo 103.º, n.º 

1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, por ser urgente a tomada de 

decisão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO D). 
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 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Técnica, mandei escrever e 

subscrevo. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

 

A Secretária da reunião____________________________ ______________________ 

 

�� 


