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ACTA N.º 34 
Ao primeiro dia do mês de Setembro do ano de mil novecentos e noventa e 

nove, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, 
reuniu a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o ENG. 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º JOSÉ MANUEL RAPOSO 
PIRES para apresentação dos processos de loteamento; por parte do Departamento de 
Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos 
processos de obras municipais. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador ENG.º FERNANDO 
BRITES CARVALHO  não esteve presente. 

** 

O Senhor Vereador DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO  chegou 
eram catorze horas e cinquenta e cinco minutos estando a reunião na deliberação 
N.º2195/99. 

** 

O Senhor Vereador ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA  chegou eram 
quinze horas e vinte minutos estando a reunião na deliberação N.º2196/99. 

** 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01377-(2) 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.08.25., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram catorze horas e 
quarenta e cinco minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES N.º S.: 

596/97 VASCO SOUSA BARBEIRO 
1127/97 MAPEGO – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
1128/97 MAPEGO – CONSTRUÇÕES, LD.ª 

65/99 CONSTRUÇÕES CARVALHEIRO & OLIVEIRA, LD.ª 
319/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO 
350/99 ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES 
356/99 J. ANTÓNIO & FILHOS, LD.ª 
460/99 ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES 
546/99 J. CASEIRO – URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, LD.ª 
564/99 ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES 
730/99 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 
731/99 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 
776/99 JOSÉ CARLOS AFONSO, LD.ª 
798/99 V2 – MALHAS & CONFECÇÕES, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS N.ºS. : 

23/92 CARLOS ALBERTO POMBEIRO 
18/93 MARIA PEREIRA DE SÃO JOSÉ 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS INF. N.º. : 

3/99 CONSTRUTORA DO LENA S.A. 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS N.º S.: 

T 242/98 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E RECTIFICAÇÃO DA E.M. DE 
PORTO CARRO – TROÇO ENTRE MACEIRINHA E O LIMITE DO 
CONCELHO – MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 147/98 ESTRADA DO TOCO A CASAL NOVO – AMOR 1.ª FASE – 
INFORMAÇÃO SOBRE ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

T 183/96 CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LEIRIA – 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS, A MENOS, ERROS E 
OMISSÕES 

PONTO NÚMERO CINCO 

- PEDIDO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA – LEIRIA 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 
- LANÇAMENTO DA DERRAMA E FIXAÇÃO DA RESPECTIVA TAXA PARA 2000 
- FIXAÇÃO DA TAXA DA CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA PARA 2000 
- ALTERAÇÃO N.º 13 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO 1999 
- ALTERAÇÃO N.º 11 AO PLANO DE ACTIVIDADES 1999 

PONTO NÚMERO SETE 

- PUBLICIDADE – ISOTEXSA – IMPERMEABILIZAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, 
LD.ª 

- PUBLICIDADE – CARVALHO & FERREIRA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ROLISA – ROLAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

INDÚSTRIA, LD.ª 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA 
- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PARCIAL À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 

PONTO NÚMERO OITO 

- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – COMISSÃO INSTALADORA – 
ACTA N.º 1 

- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 1999/2000 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 86/97, EM QUE É ARGUIDO ANTÓNIO 
JESUS BARBOSA 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 233/97, EM QUE É ARGUIDO VITOR 
MANUEL GASPAR MENDES 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 208/97, EM QUE É ARGUIDO MARIA DA 
CONCEIÇÃO DO OLIVAL 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 104/97, EM QUE É ARGUIDO 
DIAMANTINO FELÍCIO DE SOUSA 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 256/97, EM QUE É ARGUIDO JOSÉ 
MENDES GAGO 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 218/97, EM QUE É ARGUIDO VITOR 
JOAQUIM DUARTE PEDROSA 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 212/97, EM QUE É ARGUIDO 
BERNARDINO FERREIRA AFONSO 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 246/97, EM QUE É ARGUIDO FERNANDO 
FERREIRA PEDROSA 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 229/97, EM QUE É ARGUIDA ADELAIDE 
CARVALHO MATOS 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 265/97, EM QUE É ARGUIDO MIGUEL 
JOSÉ MARTINS ORFÂO 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 119/97, EM QUE É ARGUIDO MANUEL 
DA COSTA SANTOS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ABERTURA DE CONCURSO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEO NA PRAÇA GOA, DAMÃO E DIU E CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 
DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
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PONTO NÚMERO ONZE 

- REGULAMENTO DO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE LEIRIA 
- REGULAMENTO DO COMPLEXO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
- PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE SEGODIM – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROTOCOLO COM A FILARMÓNIA DAS BEIRAS 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO (1) 

N.º2194/99 Pelo Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE CASTRO  foram apresentadas as 
seguintes questões 

 1.º  Desejava saber em que posição se encontram as negociações com os 
lojistas do Mercado Santana. 

 A Senhora PRESIDENTE informou que no geral todos os lojistas estão a ser 
receptivos às propostas. O Senhor Vereador Eng. Pedro Faria quando estiver presente, se 
for necessário, informará caso a caso. 

 2.º Em virtude da realização do “Festival de Gastronomia” pensa que seria 
importante proceder-se à limpeza do rio Lis e resolver a situação da iluminação das pontes 
já que não faz sentido apostar-se numa acção de promoção da Gastronomia da Região 
tendo como vizinho um rio altamente poluído. 

 A Senhora PRESIDENTE informou que já se procedeu à limpeza do rio e que 
tudo estará pronto até sábado. 

** 

N.º2195/99 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA foi apresentada a seguinte questão. 

 Na continuação do assunto já exposto em reunião anterior sobre o processo de 
obras N.º 1648, pediu novamente que informassem o munícipe da melhor forma de se 
resolver o problema: 

 O Senhor Director do Departamento de Obras Particulares fez um historial de 
todo o processo, concluindo que o mesmo terá que ser analisado pela Divisão Jurídica da 
Câmara para se encontrar a melhor forma de resolver este assunto. 

** 

N.º2196/99 Pelo Senhor Vereador DR. JOSÉ DA SILVA ALVES  foi apresentada a seguinte 
questão: 

 Qual a situação do quiosque sito ao fundo da Avenida Heróis de Angola, tendo 
em conta que havia a informação em reunião anterior de que o mesmo iria ser removido, 
sendo certo que reabriu após a referida informação 
 
 A  Senhora Presidente informou julgar que o quiosque se encontra encerrado de 
novo. Ficou no entanto de analisar o processo de novo para informar oportunamente. 

 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º2197/99 PROC.º N.º 596/97 - (fl. - 94) 
De VASCO SOUSA BARBEIRO, residente na Rua S. João de Brito, n.º 339 – 2º 

D.º - Porto, acompanhado de uma petição solicitando o deferimento tácito referente ao 
projecto de arquitectura de um pavilhão, a levar a efeito em Carregal, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/99, delibera, por 
unanimidade, não haver lugar a deferimento tácito, tendo o processo sido indeferido 
de forma expressa em diversas reuniões de Câmara, n omeadamente, 05/11/97 (na 
sequência da deliberação de 17/09/97, 11/02/98, 01/ 07/98 e 02/12/98). Acresce que 
foram dadas indicações claras ao requerente sobre a s correcções a introduzir no 
projecto, por forma a que este pudesse ser viabiliz ado, não tendo o mesmo dado 
cumprimento. 

** 

N.º2198/99 PROC.º N.º 1127/97 - (fl. - 217) 
De MAPEGO – CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Loural, freguesia de 

Bajouca, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia (em substituição de outra já 
licenciada), a levar a efeito em Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/08/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos nela indic ados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto Lei n.º 445/9 1, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  em virtude de: 

- Face ao terreno demarcado e por não atingir a áre a constante da 
Certidão da Conservatória do Registo Predial, a pre tensão excede o índice de baixa 
densidade (0,5) previsto no Regulamento do Plano Di rector Municipal, e ainda por 
falta de autorização do técnico inicial. 

Mais delibera informar, que a construção da moradia  licenciada não é de 
autorizar, uma vez que as duas construções referent es aos ( Processos n.ºs 1127/97 e 
1128/97 ) apresentam excesso de índice face à área do terreno. 

Delibera ainda, que a revisão do processo implicará  também a rectificação 
da área da Certidão da Conservatória do Registo Pre dial. 

** 

N.º2199/99 PROC.º N.º 1128/97 - (fl. - 143) 
De MAPEGO – CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Loural, freguesia de 

Bajouca, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em 
Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, devendo 
na fase de licenciamento, no prazo de 180 dias, dar  cumprimento ao seguinte: 

1º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, 
face à cedência para o passeio e alargamento da via ; 
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2º Apresentar projectos de especialidade, devendo o s mesmos cumprir 
com o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal; ” 

4º Deverá ainda infra-estruturar as áreas a ceder a o domínio público; 
5º Deverá o requerente ter em conta as questões lev antadas na proposta 

de indeferimento que recaiu sobre o Processo n.º 11 27/97, do qual também é titular. 

** 

N.º2200/99 PROC.º N.º 65/99 - (fl. - 64) 
De CONSTRUÇÕES CARVALHEIRO & OLIVEIRA LDA, com sede na Rua 

Professor Alves de Brito, n.º 30, freguesia de Pousos, acompanhado de elementos dando 
resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura 
de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote 8 – Loteamento de S. Romão, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 30/08/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Reformular o projecto apresentado no que se refe re à área de 
implantação, nomeadamente no que se refere às varan das na frente do edifício, tal 
como anteriormente referido na deliberação tomada e m reunião de 19/05/99; 

2º Reformular o projecto no que se refere ao lanço de escadas no último 
piso (zona de acesso ao sótão), de modo a cumprir c om o disposto no art.º 65 do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

3º Reformular na cave o acesso à antecâmara, devend o retirar os degraus 
propostos no exterior junto ao acesso à mesma, de m odo a garantir a circulação de 
viaturas em condições de segurança; 

4º Completar a memória descritiva no que se refere à caracterização dos 
materiais, de acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

5º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
da cave, devendo os mesmos cumprir com o disposto n a legislação em vigor; 

6º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2201/99 PROC.º N.º 319/99 - (fl. - 69) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 

12 A – Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, acompanhado de elementos em resposta 
à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 4 – Urbanização Quinta do Seixo - Guimarota, 
freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e concordando com a info rmação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 30/08/99, del ibera, por unanimidade, indeferir 
a pretensão ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n. 1 do artigo 63º do Decreto 
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, uma vez que: 

1º A construção proposta não se encontra de acordo com o previsto no 
loteamento no que se refere aos alinhamentos na fre nte do lote, tal como já 
anteriormente referido, interferindo ainda com os e spaços públicos (sub-cave); 

1.1 Não é garantido o alinhamento da construção com  o edifício proposto 
para o lote adjacente a tardoz; 

1.2 Não rectificou o projecto no que se refere à ár ea de implantação, 
relativamente às varandas; 

2º A altura do edifício não poderá exceder 15,00m d e acordo com o 
disposto no Regulamento do Plano Director Municipal , devendo garantir igualmente o 
cumprimento do n.º4 do art.º 38º do Decreto Lei n.º  64/90, de 21 de Fevereiro; 

3º Não reformulou a estrutura da cave, de modo a ga rantir a circulação de 
viaturas em condições de segurança; 

3.1 Mais se refere que o dimensionamento dos lugare s de estacionamento, 
não se encontra de acordo com o previsto no Regulam ento do PDM. 

4º Não é indicada a ventilação dos caminhos de evac uação de acordo 
com art.º 35º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fe vereiro; 

5º Não é apresentada pormenorização relativamente à s ventilações dos 
WC interiores; 

6º Não prevê correcta iluminação da sala de condomí nio, de acordo com 
o disposto no art.º 15º do RGEU; 

7º Não prevê o correcto dimensionamento da guarda l ateral de protecção 
à rampa de acesso à garagem. 

** 

N.º2202/99 PROC.º Nº 350/99 - (fl. - 62) 
De ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES,  residente na Rua de Porto de Mós, Lote 19 

– n.º 20 – Loja D – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, acompanhado de um 
pedido de prorrogação de prazo em resposta à notificação efectuada nos termos do Código 
de Procedimento Administrativo, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito na no Lote 55 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e, delibera, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir o projecto de 
arquitectura da moradia, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, co m a redacção dada pelo Decreto-
Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já r eferidos na deliberação tomada em 
14/07/99 e transmitida ao requerente através do ofi cio n.º 6593, de 26/07/99. 

Mais delibera informar, que poderá solicitar a re-a nálise, devendo ser 
requerida pela titular do processo caso venha a ent regar correcção que dê resposta 
aos motivos que estiveram na origem do indeferiment o e, que os elementos 
constantes do processo estejam válidos. 

** 
N.º2203/99 PROC.º N.º 356/99 - (fl. - 34) 

De J. ANTÓNIO & FILHOS LDA, com sede na Rua Comandante João Belo, n.º 
9 4º Frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito numa parcela de terreno remanescente de uma propriedade 
situada na Rua da Figueira da Foz – Almuinhas, freguesia Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/08/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos nela indic ados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  41º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, considera-se que o projecto não se encontr a em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe o indeferimento ao ab rigo do disposto nas alíneas a), 
b) e d) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto Lei acima referido, pelos seguintes motivos: 

1º Falta de cotas na planta à escala 1/200 e sem es clarecimento quanto aos 
afastamentos às estremas (e pontos fixos, por exemp lo: construções e lancis), face 
ao Capítulo II do Título III do Regulamento Geral d as Edificações Urbanas; 

2º Incumprimento do art.º 34º (sentido de abertura das portas de saída), n.º 
8 do art.º 37º (para igual ocupação no lote confina nte), art.º 47º (disponibilidades de 
água), de acordo com Decreto Lei n.º 64/90, de 21 d e Fevereiro; 

3º Incumprimento do n.º 2 do art.º 13º (comprimento  do percurso de 
saída) art.º 16º (controlo do fumo nas escadas), ar t.º 17º (controlo da poluição do ar 
nas câmaras corta-fogo), art.º 18º (controlo do fum o nas câmaras corta-fogo), art.º 27º 
(detecção de CO), art.ºs 30º e 31º (controlo de fum os na cave), alínea b) do n.º 1 do 
art.º 33º (meios de primeira intervenção), art.º 45 º (ralos de recolha), art.º 47º (câmaras 
retentoras) e falta de esclarecimento das saídas da s ventilações das boxes, de acordo 
com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

4º Incumprimento do n.º 2 do art.º 62º (logradouro) , face ao RGEU; 
5º Falta de antecâmara na cave entre a garagem e sa la de condomínio, 

por questões de salubridade nos termos do art.º 15º  do RGEU; 
6º Não prever adequada exaustão de fumos quanto à i ndividualização, 

ângulo e desfasamento de pisos, de acordo com o Cap ítulo VI do Título III do RGEU; 
7º Muros demasiado altos sem enquadramento e justif icação técnica, que 

não deverão exceder 1,5m; 
8º Não deverá ser prevista cave sob o futuro passei o a integrar no espaço 

público, no canto esquerdo do alçado principal. 

** 

N.º2204/99 PROC.º Nº 460/99 - (fl. - 61) 
De ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES,  residente na Rua de Porto de Mós, Lote 19 

– n.º 20 – Loja D – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, acompanhado de um 
pedido de prorrogação de prazo em resposta à notificação efectuada nos termos do Código 
de Procedimento Administrativo, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito na no Lote 82 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e, delibera, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir o projecto de 
arquitectura da moradia, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, co m a redacção dada pelo Decreto-
Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já r eferidos na deliberação tomada em 
14/07/99 e transmitida ao requerente através do ofi cio n.º 6596, de 26/07/99. 

Mais delibera informar, que poderá solicitar a re-a nálise, devendo ser 
requerida pela titular do processo caso venha a ent regar correcção que dê resposta 
aos motivos que estiveram na origem do indeferiment o e, que os elementos 
constantes do processo estejam válidos. 

** 

N.º2205/99 PROC.º N.º 546/99 - (fl. - 32) 
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De J. CASEIRO – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LDA, com sede na 
Rua 25 de Abril, n.º 37 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 
de arquitectura de um conjunto habitacional, a levar a efeito em Quinta de Cima – Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1º Garantir o cumprimento do art.º 46º do Decreto L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, devendo prever a criação de impasse, a f im de garantir a manobra das 
viaturas dos bombeiros; 

1.1 O estacionamento na frente do edifício não pode rá interferir com o 
acesso previsto ao interior do edifício; 

1.2 Garantir o cumprimento do art.º 22º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios); 

2º Reformular os lanços de escadas propostos de ace sso à cave, de 
modo a que as mesmas disponham de patamar intermédi o de acordo com o disposto 
nos art.ºs 15º e 45º do Regulamento Geral das Edifi cações Urbanas; 

3º Garantir a ventilação das boxes de garagem, de a cordo com o disposto 
no art.º 32º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abri l; 

4º Indicar o sistema de ventilação dos W.C. interio res de acordo com o 
art.º 87º do RGEU e garagens da cave, devendo apres entar pormenorização relativa ao 
mesmo; 

5º Garantir o cumprimento do disposto no Decreto Re gulamentar n.º 8/90, 
de 6 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto Reg ulamentar n.º 21/98, de 4 de 
Setembro, devendo prever receptáculos postais na en trada do edifício junto à via 
pública; 

6º Prever o alargamento da via e cedência para luga res de 
estacionamento de acordo com o previsto no Regulame nto do Plano Director 
Municipal, devendo ainda seguir os alinhamentos def inidos para o edifício confinante 
do lado poente; 

6.1 Os espaços a ceder ao domínio público deverão s er infra-estruturados; 
7º Apresentar Certidão da Conservatória devidamente  rectificada, de 

acordo com as áreas a ceder ao domínio público; 
8º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 

projecto de drenagem de águas residuais da cave; 
9º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça esteve ausente durante a discussão e 
votação desta deliberação. 

** 
N.º2206/99 PROC.º Nº 564/99 - (fl. - 61) 

De ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES,  residente na Rua de Porto de Mós, Lote 19 
– n.º 20 – Loja D – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, acompanhado de um 
pedido de prorrogação de prazo em resposta à notificação efectuada nos termos do Código 
de Procedimento Administrativo, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito na no Lote 85 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e, delibera, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir o projecto de 
arquitectura da moradia, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
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63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, co m a redacção dada pelo Decreto-
Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já r eferidos na deliberação tomada em 
14/07/99 e transmitida ao requerente através do ofi cio n.º 6594, de 26/07/99. 

Mais delibera informar, que poderá solicitar a re-a nálise, devendo ser 
requerida pela titular do processo caso venha a ent regar correcção que dê resposta 
aos motivos que estiveram na origem do indeferiment o e, que os elementos 
constantes do processo estejam válidos. 

** 

N.º2207/99 PROC.º N.º 730/99 - (fl. - 37) 
De JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO, residente em Quinta de 

S.º António, Lote 76, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar, de uma propriedade 
situada em Olivais - Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, devendo na 
fase de licenciamento pelo prazo de 180 dias, dar c umprimento aos seguintes 
condicionalismos: 

1º Ceder ao domínio público a faixa de terreno entr e a construção e rua e 
cotar a construção às diversas estremas; 

2º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus 
de não fraccionamento devidamente averbado antes do  licenciamento e, com área 
devidamente rectificada de acordo com as cedências a efectuar; 

3º A estrutura da cave não poderá interferir com a circulação nem com os 
estacionamentos necessários, face ao Regulamento do  Plano Director Municipal; 

4º Cumprir com o art.º 34º (sentido de abertura das  portas de saída), art.º 
35º (ventilação dos caminhos de evacuação em comuni cações horizontais e escadas), 
n.ºs 2, 3 e 5 do art.º 46º (facilidades para interv enção dos Bombeiros – acesso a 30m e 
via) e art.º 47º (disponibilidades de água), de aco rdo com o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro; 

5º Cumprir com o art.º 16º (controlo do fumo nas es cadas), art.º 17º 
(controlo da poluição do ar nas câmaras corta fogo) , art.º 18º (controlo do fumo nas 
câmaras corta-fogo), art.º 26º (controlo da poluiçã o de ar na cave), art.º 27º (detecção 
de CO), alínea b) do n.º 1 do art.º 33º (meios de p rimeira intervenção), art.º 45º (ralos 
de recolha), art.º 47º (câmaras retentoras) e escla recimento quanto às ventilações nas 
boxes, de acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

6º Cumprir com o n.º 1 do art.º 71º e art.º 73º (ga rantir áreas mínimas de 
iluminação e de afastamento lateral, devendo para t al retirar a marquise em frente à 
sala), face ao Regulamento Geral das Edificações Ur banas; 

7º Deslocar as saídas de ventilação da cave por que stões de salubridade, 
nos termos do art.º 15º do RGEU dado a proximidade das janelas de compartimentos 
de habitação do r/chão; 

8º Prever patamar intermédio sem degraus nos fogos dúplex por 
questões de segurança, nos termos dos art.ºs 15º e 45º do RGEU; 

9º Melhorar e garantir boas condições de utilização  das instalações 
sanitárias privativas quanto a áreas; 

10º Prever em obra guarda de protecção nos muros ju nto à rampa de 
acesso à cave por questões de segurança, nos termos  do art.º 15º do RGEU; 

11º Prever adequada exaustão de fumos quanto à secç ão e saída para o 
exterior, de acordo com o Capítulo VI do Título III  do RGEU (nomeadamente 
esquentador); 

12º Prever muros de 1,5m entre fracções; 
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13º Apresentar projectos de especialidade, incluind o projecto 
electromecânico de elevadores, devendo os mesmos cu mprir com o Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro e Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

14º Prever receptáculos postais de acordo com o Dec reto Regulamentar n.º 
8/90, de 6 de Abril, com a redacção dada pelo Decre to Lei n.º 21/98, de 4 de Setembro 
(deverão ter nomeadamente a possibilidade de acesso  do exterior e junto ao espaço 
público; 

15º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 1.000.000 $00, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção, a execução dos arranjos exteriores do e spaço a ceder ao domínio 
público, incluindo a pavimentação do alargamento ne cessário à rua, de acordo com o 
estabelecido no art.º 64º do Regulamento Municipal de Obras Particulares, e do 
acesso aos estacionamentos e a execução de passeios  em calçada e lancis em pedra, 
e na qual deve constar a seguinte cláusula: “a gara ntia apresentada não cessará em 
caso algum, sem autorização expressa da Câmara Muni cipal. ” 

** 

N.º2208/99 PROC.º N.º 731/99 - (fl. - 37) 
De JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO, residente em Quinta de 

S.º António, Lote 76, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito numa parcela de terreno remanescente, de uma 
propriedade situada em Olivais - Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, devendo na 
fase de licenciamento pelo prazo de 180 dias, dar c umprimento aos seguintes 
condicionalismos: 

1º Ceder ao domínio público a faixa de terreno entr e a construção e as 
duas ruas e cotar a construção às diversas estremas ; 

2º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus 
de não fraccionamento devidamente averbado antes do  licenciamento, dado ter sido 
solicitado destaque no Processo n.º 730/99 e, com á rea rectificada de acordo com as 
necessárias áreas a ceder ao domínio público; 

3º A estrutura da cave não poderá interferir com a circulação nem com os 
estacionamentos necessários, face ao Regulamento do  Plano Director Municipal; 

4º Cumprir com o art.º 35º (ventilação dos caminhos  de evacuação em 
comunicações horizontais e escadas), n.ºs 2, 3 e 5 do art.º 46º (facilidades para 
intervenção dos Bombeiros – acesso a 30m e via) e a rt.º 47º (disponibilidades de 
água), de acordo com o Decreto Lei n.º 64/90, de 21  de Fevereiro; 

5º Cumprir com os art.ºs 15º e 23º (falta de câmara  corta-fogo na cave), 
art.º 16º (controlo do fumo nas escadas), art.º 17º  (controlo da poluição do ar nas 
câmaras corta fogo), art.º 18º (controlo do fumo na s câmaras corta-fogo), art.º 26º 
(controlo da poluição de ar na cave), art.º 27º (de tecção de CO), alínea b) do n.º 1 do 
art.º 33º (meios de primeira intervenção), art.º 45 º (ralos de recolha), art.º 47º (câmaras 
retentoras) e esclarecimento quanto às ventilações nas boxes, de acordo com o 
Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

6º Cumprir com o n.º 1 do art.º 71º e art.º 73º (ga rantir áreas mínimas de 
iluminação e de afastamento lateral, devendo para t al retirar a marquise em frente à 
sala), face ao Regulamento Geral das Edificações Ur banas; 

7º Deslocar as saídas de ventilação da cave por que stões de salubridade, 
nos termos do art.º 15º do RGEU dado a proximidade das janelas de compartimentos 
de habitação do r/chão; 

8º Prever patamar intermédio sem degraus nos fogos dúplex por 
questões de segurança, nos termos dos art.ºs 15º e 45º do RGEU; 
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9º Melhorar e garantir boas condições de utilização  dos dúplex, pelo que 
se sugere a colocação de tectos falsos no sótão; 

10º Prever em obra guarda de protecção nos muros ju nto à rampa de 
acesso à cave por questões de segurança, nos termos  do art.º 15º do RGEU; 

11º Prever adequada exaustão de fumos quanto à secç ão e saída para o 
exterior, de acordo com o Capítulo VI do Título III  do RGEU (nomeadamente 
esquentador); 

12º Prever muros de 1,5m entre fracções; 
13º Apresentar projectos de especialidade, incluind o projecto 

electromecânico de elevadores, devendo os mesmos cu mprir com o Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro e Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

14º Prever receptáculos postais de acordo com o Dec reto Regulamentar n.º 
8/90, de 6 de Abril, com a redacção dada pelo Decre to Lei n.º 21/98, de 4 de Setembro 
(deverão ter nomeadamente a possibilidade de acesso  do exterior e junto ao espaço 
público; 

15º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 1.000.000 $00, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção, a execução dos arranjos exteriores do e spaço a ceder ao domínio 
público, incluindo a pavimentação do alargamento ne cessário à rua, de acordo com o 
estabelecido no art.º 64º do Regulamento Municipal de Obras Particulares, e do 
acesso aos estacionamentos e a execução de passeios  em calçada e lancis em pedra, 
e na qual deve constar a seguinte cláusula: “a gara ntia apresentada não cessará em 
caso algum, sem autorização expressa da Câmara Muni cipal. ” 

** 

N.º2209/99 PROC.º N.º 776/99 - (fl. - 22) 
De JOSÉ CARLOS AFONSO LDA, com sede na Praça Rodrigues Lobo, n.º 48 

em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de remodelação de um estabelecimento 
comercial, situado na Praça Rodrigues Lobo, n.º 48, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura e a utorizar o respectivo 
licenciamento da remodelação do estabelecimento aci ma referido, nos termos do 
parecer do Instituto Português do Património Arquit ectónico e Arqueológico (do qual 
deverá ser dado conhecimento ao requerente), condic ionado a que a caixilharia de 
ferro das vitrinas seja em ferro sem caixilho apare nte. 

Mais delibera, dar conhecimento das condições de ap rovação ao Instituto 
Português do Património Arquitectónico e Arqueológi co e enviar fotocópia do termo 
de responsabilidade do técnico. 

** 

N.º2210/99 PROC.º N.º 798/99 - (fl. - 35) 

De V2 – MALHAS & CONFECÇÕES LDA, com sede no Largo Santana, n.º 7, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alteração e conservação de um 
estabelecimento comercial, situado no Largo Santana, n.º 7, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração e conservação do 
estabelecimento acima referido e autorizar o respec tivo licenciamento. 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2211/99 PROC.º LOT. N.º 23/92 
De CARLOS ALBERTO POMBEIRO,  residente na Rua das Videiras 16 em 

Guimarota - Leiria, acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo 
informando que o promotor do loteamento sito em S. Romão, freguesia de Pousos, 
procedeu à demolição do muro construído no local da sebe arbórea e reconstruiu o passeio 
em conformidade com o projecto, pelo que se poderão receber as infraestruturas 
definitivamente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 27.8.99 delibera por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, o cancelamento da 
Garantia Bancária nº 30/1000009247 de Esc. 1.591.83 3$00, emitida pelo Banco 
Português do Atlântico S.A. 

** 

N.º2212/99 PROC.º LOT. N.º 18/93 (fl.135) 
De MARIA PEREIRA DE SÃO JOSÉ,  residente na Rua do Martingil, 60 em 

Marrazes, acompanhado de um requerimento apresentando um novo cartograma síntese do 
seu loteamento sito em Marrazes, uma vez que no que se encontra anexo ao respectivo 
alvará, estão trocadas as características dos lotes 2 e 3. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 27.8.99 delibera po r unanimidade, aprovar a 
alteração agora apresentada e a emissão do aditamen to ao Alvará. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2213/99 PROC.º INF. N.º 3/99 (fl.19) 
Da firma CONSTRUTORA DO LENA S.A. , com sede em Quinta da Sardinha – 

S. Catarina da Serra solicitando informação sobre a viabilidade de uma operação de 
loteamento para uma propriedade sita em Quintas do Sirol, freguesia de S. Eufémia, 
pretendendo-se constituir 4 lotes destinados a armazém e/ou comércio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 27.8.99 delibera po r unanimidade, considerar 
viável a pretensão, devendo o respectivo projecto d e loteamento observar os 
seguintes pontos: 

1º - A largura da faixa de rodagem dos arruamentos deverá ser de 7,5m e a 
zona ajardinada localizada a Sul dos lotes 1, 2 e 3  deverá ser integrada nos mesmos. 

2º - Respeitar os pareceres dos Serviços Municipali zados, Cenel, Telecom, 
Junta Autónoma de Estradas e Divisão de Obras Munic ipais, bem como a legislação 
em vigor aplicável. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01389-(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01390-(15) 

 

 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01391-(16) 

 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01392-(17) 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01393-(18) 

 
PONTO NÚMERO QUATRO 

REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E RECTIFICAÇÃO DA E.M. DE P ORTO CARRO – 
TROÇO ENTRE MACEIRINHA E O LIMITE DO CONCELHO.(9) T  – 242/98. 
N.º2214/99 Nos termos do artº 108 do Dec.-Lei nº 405/93 de 10 de Dezembro, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a firma Construções Pragosa, S.A.. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato. 

** 

ESTRADA DO TOCO A CASAL NOVO – AMOR 1ª FASE (9) T –  147/98. 
N.º2215/99 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.) sobre a adjudicação definitiva 
da referida obra ao concorrente Cimalha - Construções da Batalha, Lda pelo valor de 
23.058.500$00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera, p or unanimidade, e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente Cimalha - Construções da Batalha, Lda  a 
obra supra referida pelo valor de 23.058.500$00  + IVA, e de acordo com a sua proposta 
de 09 de Abril de 1999  

** 

CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LEI RIA.(9) T – 183/96. 
N.º2216/99 A acta N.º 30 da Reunião de Câmara de 21/07/99 a folhas 1129-(17) contém 
imprecisões que importam rectificar. 

Assim onde se lê "(...)trabalhos a mais no valor de 19.973.617$13, erros e 
omissões no valor de 7.168.571$10 e trabalhos a menos no valor de 1.270.782$00,o que 
perfaz a importância de 25.871.405$43 + IVA(...)" deve ler-se "(...)trabalhos a mais no valor 
19.359.379$13, erros e omissões no valor de 7.168.571$56 e trabalhos a menos no valor de 
1.270.782$80, o que perfaz a importância de 25.257.167$89(...)" 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 148.º do Código d o Procedimento Administrativo 
rectificar a deliberação atrás referida.  

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOM BEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA – LEIRIA (DA-48) 
N.º2217/99 Presente o ofício da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA – datado de 18-06-99, solicitando a atribuição de um 
subsídio no valor de 10.000 contos para fazer face às despesas com manutenção e 
reparação das viaturas do serviço de incêndio, incluindo o Pronto Socorro Médico, 
acidentado no dia 11/04/99. 
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 A Câmara considerando que se encontra inscrita no P lano de Actividades a 
verba de 10.000 contos para subsidiar esta Associaç ão delibera, por unanimidade, 
atribuir o subsídio de 10.000 contos à Associação H umanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Maceira a pagar em 2 (duas) tranches  de 5.000 contos cada sendo a 1.ª 
o seu pagamento em Setembro e a 2.ª em Dezembro. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
N.º2218/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a um de Setembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidade de 250.752.058$00 sendo de Operações 
Orçamentais de 163.001.914$00 e de Operações de Tesouraria de 87.750.144$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

LANÇAMENTO DE DERRAMA E FIXAÇÃO DA RESPECTIVA TAXA PARA 2000 (2) 
N.º2219/99 A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 
3 do art.º 51.º do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de  Março, com a redacção dada pela Lei 
n.º 18/91, de 12 de Junho e tendo em conta o dispos to no artigo 18.º da Lei 42/98, de 6 
de Agosto, delibera, por maioria, com os votos cont ra dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista e com o voto de qualidade da Sen hora Presidente propor o 
lançamento de uma derrama para o ano 2000 de 7% sob re a colecta do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) gerado na  área geográfica do concelho 
que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola, para reforço da capacidade financeira do Município, conforme o n.º 2 do art.º 
18.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto. 

Mais delibera submeter o assunto à aprovação da Ass embleia Municipal de 
acordo com a alínea p) do n.º 2 do artigo 39.º do D ecreto-Lei 100/84, de 29 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho. 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram a Justificação de 
Voto que abaixo se transcreve: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a aprovação da taxa de 
derrama em 7% porquanto entrando tal receita no orçamento Camarário sem qualquer 
afectação e não estando aferido o valor arrecadado em 1998 nem a sua aplicação tal como 
foi definida pela Câmara, entendem dever manter a derrama com 5%, isto é, sem alteração 
até que surjam elementos que permitam justificar a sua alteração futura.” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

** 

FIXAÇÃO DA TAXA DA CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA PARA 200 0 (2) 
N.º2220/99 Fixação da Taxa da Contribuição Autárquica referente ao ano de 2000 a aplicar 
aos valores patrimoniais dos prédios urbanos nos termos do Artigo 17º do Código da 
Contribuição Autárquica, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 211/90, de 27 de Junho. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, fixar em 1,0 %  a Taxa da Contribuição 
Autárquica referente ao ano 2000, nos termos do art igo 17º do Código da Contribuição 
Autárquica, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 211/90, d e 27 de Junho, e submetê-la à 
aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

ALTERAÇÃO N.º 14 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO 1999 (2) 
N.º2221/99 Presente a 14.ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 86.100 contos. 

 A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  Senhores Vereadores 
do PS, Raul Castro, António Sequeira, Dr. José Alve s e Dr. Acácio de Sousa aprovar a 
alteração. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 12 AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO  DE 1999 (2) 
N.º2222/99 Presente a 12.ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 67.100 contos. 

 A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  Senhores Vereadores 
do PS, Raul Castro, António Sequeira, Dr. José Alve s e Dr. Acácio de Sousa aprovar a 
alteração. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PUBLICIDADE – ISOTEXSA – IMPERMEABILIZAÇÕES PARA CO NSTRUÇÃO CIVIL, 
LD.ª (3)24-16 
N.º2223/99 Presente o pedido de Firma ISOTEXSA – IMPERMEABILIZAÇÕES PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL, LD.ª , com sede no Bairro dos Capuchos, Bloco 19-B, Leiria, a 
solicitar o licenciamento de publicidade em 13 viaturas, substituindo 8 que já se 
encontravam licenciadas. 

 A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do quanto ao 
licenciamento das 13 viaturas, devendo proceder-se ao cancelamento da publicidade 
anteriormente licenciada nas 8 viaturas. 

** 

PUBLICIDADE – CARVALHOS & FERREIRA, LD.ª (3)24-15 
N.º2224/99 Presente o pedido da Firma CARVALHOS & FERREIRA, LD.ª , solicitando 
autorização para colocação de 3 toldos na fachada do edifício sito na Praça Rodrigues Lobo, 
em Leiria. 

 A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do. 

** 

PUBLICIDADE – ROLISA – ROLAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRI OS PARA INDÚSTRIA, 
LD.ª (3)24-16 
N.º2225/99 Presente a carta da Firma acima mencionada, solicitando a reapreciação do 
pedido de publicidade a colocar num poste junto ao seu estabelecimento, sito na 
Urbanização Quinta da Gordalina, Lote 2 (Fonte Quente), freguesia de Marrazes, o qual foi 
indeferido por deliberação de Câmara tomada em reunião de 99.06.16, constando do 
processo informação do Departamento de Urbanismo sobre condições de eventual 
instalação. 
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 A Câmara concorda com a informação do Departamento de Urbanismo e 
delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos ter mos da mesma informação a qual 
deverá ser transmitida à requerente. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE D ÍVIDA (TL)24-16 
N.º2226/99 Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, referente à anulação 
da certidão de dívida com o conhecimento n.º 301/99, no valor de 6.600$00, em nome de 
António Ribeiro Honório, Lda., com sede na Trav. Dr. Américo Cortez Pinto, em Leiria, em 
virtude de ter havido lapso dos serviços. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, anular a certid ão de dívida. 

** 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PARCIAL DA TABELA DE TAXAS (T L)24-7 
N.º2227/99 Presente uma Informação/Proposta de actualização da tabela de taxas por 
criação de taxas para operações de licenciamento e prestação de serviços até agora 
inexistentes, que é do seguinte teor:  

 “INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

O Poder Local tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais activo junto do 
cidadão, fruto não só do quadro legislativo que vai transferindo competências para os 
municípios, mas também, estes próprios, movidos pela vontade de mais e melhor servirem o 
munícipe, conjugando os interesses comuns. 

 Não contemplando a actual Tabela de Taxas e Licenças em vigor nesta Câmara 
Municipal alguns licenciamentos ou prestação de serviços que, presentemente, são da sua 
competência, urge proceder a alguns ajustamentos da referida Tabela. 
 Assim, no uso da competência que é conferida à Câmara Municipal pela alínea a), do 
n.º3, do artº.51º. do Dec. Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei n.º 
18/91, de 12 de Junho, sugere-se que a Câmara Municipal proponha à apreciação e votação 
da Assembleia Municipal a alteração dos seguintes artigos da Tabela de Taxas e Licenças 
em Vigor nesta Câmara Municipal: 
 

CAPITULO IX 
CONDUÇÃO E REGISTO DE VEÍCULOS 

SECÇÃO I 
LICENÇAS  

 
Art.º 30º De condução (por uma só vez incluindo o i mpresso) 
 
1) De ciclomotor e motociclo de cilindrada não superior a 50cc 2.610$00 
2) De veículo agrícola   2.000$00 
3) Troca de licença de condução de velocípede com motor 
     por licença de condução de ciclomotor, nos termos do 
Dec.-Lei n.º209/98, de 15 de Julho  2.350$00 
4) Averbamentos       500$00 
5) 2.ªs Vias de licença   1.000$00 
 

TAXAS 
 
Art.º 31º Matrícula ou registo (incluindo o impress o) 
 
1) De ciclomotor e motociclo de cilindrada não superior a 50cc 2.610$00 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01397-(22) 

2) De veículo agrícola   2.000$00 
3) Averbamentos       500$00 
4) 2.ªs Vias de livrete   1.000$00 
5) Transferência de propriedade   1.000$00 
6) Reembolso do custo de chapa de matrícula e de livrete  

- A fixar pela Câmara Municipal em função do seu custo 
(chapa+livrete+20% para despesas administrativas) 

OBSERVAÇÕES  (...) 
    
 

CAPITULO XIII 
DIVERSOS 
SECÇÃO I 

TAXAS 
 
(...) 
 
Art.º 41º Taxas diversas 

 
1) ... 
2) ... 
3) ... 
4) Licenciamento de acções de destruição do revesti mento vegetal 
     que não tenham fins agrícolas:  
a) Área até 5.000 m2      5.000$00 
b) Por cada 1.000 m2 ou fracção a mais  2.000$00 
5) Licenciamento de acções de aterro ou escavação 
a) Área até 1.000 m2   6.000$00 
b) Por cada 500 m2 ou fracção a mais  3.000$00 
6) Licenciamento de arborização ou de rearborização  

com espécies de crescimento rápido (acácia, chou- 
po e eucalipto) – escalões progressivos e cumulativos 

a) Até 2.500 m2    7.500$00 
b) Acima de 2.500 m2 até 5.000 m2                              10.000$00 
c)Acima de 5.000 m2 até 10.000 m2                              15.000$00 
d) Acima de 1 hectare até 2 hectares                              20.000$00 
e) Por cada hectare ou fracção além de 2                             15.000$00  
7) Penso a animais 
a) Por animal e por período de 24.00 horas ou fracção  1.000$00.” 

A Câmara, delibera, por unanimidade, aprovar a prop osta e submetê-la nos 
termos da alínea a), do nº 3, do art.º 51º do Dec.- Lei nº 100/84, de 29 de Março, na 
redacção dada pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho à a preciação e votação da 
Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS – PEDIDO DE CEDÊNCI A GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML (DE-18-4) 
N.º2228/99 Presente o ofício n.º 15/99, da APS – Leiria, datado de 99-07-28, solicitando a 
cedência gratuita do autocarro desta autarquia (37 lugares), para os dias 24, 25 e 26 de 
Setembro/99. 
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 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML (DE-18-4) 
N.º2229/99 Presente uma carta do Núcleo Sportinguista, datada de 99-08-01, solicitando a 
cedência gratuita do autocarro desta autarquia (37 lugares). 

 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência nos dias 3 e 6 de 
Setembro/99 e isentar o pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a 
encargo do requerente o pagamento de trabalho extra ordinário ao motorista. 

** 

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – COMISSÃO I NSTALADORA – ACTA 
N.º 1 (DE-15-4) 
N.º2230/99 Presente o ofício n.º 665/99 da EPL, datado de 99-08-05, anexando fotocópia da 
Acta n.º 1 da Fundação Escola Profissional de Leiria, relativa à designação dos membros da 
Comissão Instaladora, bem como à nomeação da Direcção da Fundação. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 1999/2000 
N.º2231/99 Presentes as Actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas 
apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano lectivo 
1999/2000, que são do seguinte teor: 

“A C T A 
 Aos vinte seis dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos e noventa e 
nove, nesta cidade de Leiria e Edifício dos Paços do Concelho, pelas onze horas e quarenta 
e cinco minutos, reuniu a Comissão para Abertura de Propostas nos Concursos para 
Locação, Prestação de Serviços e Aquisição de Bens e Serviços, constituída pelos 
Senhores: 

 VERÍSSIMA MARIA SOARES DE OLIVEIRA GASPAR GONÇALVES, 
Chefe de Repartição – Presidente. 

MARIA MANUELA BAPTISTA VIEIRA, Assistente Administrativo 
Principal. 

MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA PORTO RAMOS MARTINS DIAS, Chefe de Repartição. 
a fim de se proceder à abertura de propostas para o TRANSPORTE DE ALUNOS durante 
o ANO LECTIVO 1999/2000 - CIRCUITOS ESPECIAIS - , conforme Edital Nº 133/99, de 22 
de Julho. 

 Na presença do Senhor José António Mendes, procedeu-se à abertura das 
propostas dos concorrentes abaixo mencionados apresentando os seguintes valores: 

Nº 2 - ESCOLA EB 2 E 3 D. DINIS - LEIRIA 
Transporte de aluna deficiente 
Localidade: Famalicão – Cortes 
JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS .......................... 2.700$00/Dia 
FERRAUTO - AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA...................... 2.950$00/Dia 
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Nº 5 - ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA MATEUS - LEIRIA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidade: Vale da Garcia e Quinta dos Frades - Santa Eufémea 
FERNANDO LUÍS DA SILVA FRANCISCO   3.648$00/Dia 
FERRAUTO – AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA. 1.900$00/Dia 

Nº 11 - ESCOLA DO 1º CEB DE MONTE REDONDO 

Localidades: Braçal e Santo Aleixo - Monte Redondo 

a) 

Nº 12 - ESCOLA DO 2º E 3º CEB RAINHA SANTA ISABEL D E CARREIRA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Casal dos Secos, Ervideira e Coimbrão. 
VIRGILIO PEDROSA DOMINGUES ............................................ 2.200$00/Dia 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 2.500$00/Dia 

Nº 13 - ESCOLA DO 2º E 3º CEB RAINHA SANTA ISABEL D E CARREIRA 
Transporte de 4 alunos deficientes 
Localidade: Moinhos de Carvide e Serra Porto de Urso – Monte Real 
AVELINO PEREIRA CORREIA.......................................................... 1.999$00 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES ................................................................ 2.000$00 

Nº 14 - ESCOLA DO 2º E 3º CEB RAINHA SANTA ISABEL D E CARREIRA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidade: Várzeas, S. Bento e Marinha - Souto da Carpalhosa 
VIRGILIO PEDROSA DOMINGUES .................................................. 1.700$00 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES ................................................................ 1.495$00 

Nº 15 - ESCOLA DO 2º E 3º CEB RAINHA SANTA ISABEL D E CARREIRA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Outeiro da Fonte – Carvide. 
AVELINO PEREIRA CORREIA.......................................................... 1.395$00 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES ................................................................ 1.500$00 

Nº 16 - ESCOLA DO 2º E 3º CEB RAINHA SANTA ISABEL D E CARREIRA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Gaspara e Lage 
ANIBAL PEDROSA DA SILVA ........................................................... 1.995$00 
VIRGILIO PEDROSA DOMINGUES .................................................. 2.300$00 

Nº 17 - ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA 

Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Porto Carro – Maceira 

MARIA HELENA PIMPAREL RIBEIRO GUERRA.............................. 1.710$00 

Nº 18 - ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: A-dos-Pretos – Maceira 
JOÃO BENTO RIBEIRO ....................................................................... 960$00 

Nº 19 - ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidade: Telheiro – Maceira 
M. HELENA PIMPAREL R. GUERRA ............ 1.300$00/Dia (o mesmo horário) 
.....................................................................1.920$00/Dia (horários diferentes) 
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Nº 20 - ESCOLA DO 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO D E MARRAZES 
Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Janardo – Marrazes 
RAMIRO DE JESUS SIMÕES...................................................... 2.500$00/Dia 

Nº 21 - E.B.M. DE BAJOUCA 
Localidades: Moital e Marinha do Engenho 
ANIBAL PEDROSA DA SILVA ..................................................... 1.190$00/Dia 

 Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, a Comissão 
reuniu em sessão reservada e deliberou: 

a) EXCLUIR: ADELINO PEREIRA VIVA, por não apresentar o documento previsto 
na alínea a) do nº 8 do Programa de Concurso. 

 ADMITIR: Os restantes concorrentes. 

 Não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto público 
encerrando os trabalhos.” 

“TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS 

ANO LECTIVO 1999/2000 

- ANÁLISE DE PROPOSTAS - 

RELATÓRIO 

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos e noventa e 
nove, pelas onze horas, reuniu no Edifício dos Paços do Concelho, a Comissão de Análise 
de Propostas nos Concursos para Locação, Prestação de Serviços e Aquisição de Bens e 
Serviços, nomeada por deliberação da Câmara Municipal de Leiria de 27/01/99, para 
proceder à apreciação das propostas admitidas no concurso supra referido, constituída 
pelos Senhores: 

- DR. SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director de Departamento de 
Administração Geral; 

- MARIA MANUELA BAPTISTA VIEIRA, Assistente Administrativo Principal; 

- MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA PORTO RAMOS MARTINS DIAS, Chefe de 
Repartição. 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada 
pela Comissão de Abertura de Propostas, na qual se conclui que dos onze concorrentes 
presentes ao concurso, foram admitidos dez. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 
Transportes Escolares - Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro e Portaria nº 766/84, de 
27 de Setembro, - esta Comissão propõe: 

1. Adjudicar os seguintes circuitos: 

1.1. Circuito nº   17 – MARIA HELENA PIMPAREL R. GUERRA ................ 1.710$00/Dia 

Circuito nº   18 – JOÃO BENTO RIBEIRO .............................................. 960$00/Dia 

Circuito nº   19 – M. HELENA P. R. GUERRA (o mesmo horário) .........1.300$00/Dia  

 ...................................................................... (horários diferentes) 1.920$00/Dia 

Circuito nº 20 - RAMIRO JESUS SIMÕES ........................................... 2.500$00/Dia 

Circuito nº 21 – ANIBAL PEDROSA DA SILVA .................................... 1.190$00/Dia 
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Por serem os únicos concorrentes que apresentaram p roposta para a 
execução dos referidos circuitos. 

1.2. Circuito nº   2 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS ......... 2.700$00/Dia 

Circuito nº   5 – FERRAUTO – AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA .... 1.900$00/Dia 

Circuito nº   12 – VIRGILIO PEDROSA DOMINGUES ......................... 2.200$00/Dia 

Circuito nº   13 – AVELINO PEREIRA CORREIA ................................. 1.999$00/Dia 

Circuito nº   14 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES.........................................1.495$00/Dia 

Circuito nº   15 – AVELINO PEREIRA CORREIA ..................................1.395$00/Dia 

Circuito nº   16 – ANIBAL PEDROSA DA SILVA....................................1.995$00/Dia 

A adjudicação destes circuitos é feita com base no nº 3.5 da Portaria nº 
766/84, de 27 de Setembro, ou seja, por apresentare m o mais baixo preço. 

A Proposta apresentada para o Circuito Nº 11 não foi considerada válida, uma vez 
que o concorrente ficou excluído por não ter apresentado o documento previsto na alínea a) 
do nº 8 do Programa de Concurso. 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Ex.ma Câmara 
Municipal para conhecimento e decisão.” 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com o proposto no 
relatório da Comissão de Análise acima transcrito, delibera, por unanimidade, 
adjudicar os circuitos a cada um dos seguintes conc orrentes: 

Circuito N.º 2 José Fernandes Antunes dos Santos 2. 700$00/Dia 
Circuito N.º 5 Ferrauto – Automóveis Aluguer, Lda. 1.900$00/Dia 
Circuito N.º 12 Virgílio Perdoas Domingues 2.200$00 /Dia 
Circuito N.º 13 Avelino Pereira Correia 1.999$00/Di a 
Circuito N.º 14 José António Mendes 1.495$00/Dia 
Circuito N.º 16 Aníbal Pedrosa da Silva 1.995$00/Di a 
Circuito N.º 17 Maria Helena Pimparel R. Guerra 1.7 10$00/Dia 
Circuito N.º 18 João Bento Ribeiro 960$00/Dia 
Circuito N.º 19 Maria Helena Pimparel G. Guerra 1.9 20$00/Dia 
Circuito N.º 20 Ramiro de Jesus Simões 2.500$00/Dia  
Circuito N.º 21 Aníbal Pedrosa da Silva 1.190$00/Di a 

Mais delibera, por considerar urgente, dispensar a audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar t.º 103º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), alterado com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei N.º 6/96, 
de 31 de Janeiro. 

Delibera, ainda, abrir concurso limitado para o cir cuito especial N.º 11 – 
Escola do 1.º CEB de Monte Redondo, e aprovar o cad erno de encargos bem como o 
respectivo programa de concurso. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 86/97, EM QUE É ARG UIDO ANTÓNIO 
JESUS BARBOSA 
N.º2232/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

 “Processo de Contra-Ordenação nº 86/97 
RELATÓRIO  
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I. Identificação do Arguido 
No presente processo de contra-ordenação nº 86/97, é arguido António Jesus Barbosa, 
casado, agricultor, filho de Manuel Barbosa e de Inácia de Jesus, natural da freguesia de 
Caranguejeira, concelho de Leiria e residente na Rua N. Senhora de Fátima, nº 86, lugar de 
Grinde, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 24 de Março de 1997, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 1411, em virtude dos mesmos terem verificado 
que aquele havia procedido à construção de um muro de divisão de extremas com 10 
metros de comprimento, bem como à construção de dois pilares com a colocação de um 
portão, sem que para tanto possuísse a respectiva licença de construção passada por esta 
Câmara Municipal. 
De acordo com a referida Participação, as obras situam-se na Rua da Senhora de Fátima, nº 
86, Grinde, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea a) do nº 1 e do nº 2 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de Setembro. 
III. Provas 
a) - Participação nº 1411, de 24/03/1997, fls. 2 dos autos; 
Notificado nos termos e para os efeitos do disposto do art.º 50º do DL. nº 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, o arguido não compareceu na data designada para 
prestar declarações, nem apresentou qualquer outra forma de defesa legalmente permitida. 
FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação nº 1411 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria, consideram-se provados os seguintes factos: 
a) O arguido procedeu à construção de um muro de divisão de extremas com 10 metros de 

comprimento, bem como à construção de dois pilares com a colocação de um portão, na 
Rua da Senhora de Fátima, nº 86, Grinde, freguesia de Caranguejeira, concelho de 
Leiria. 

b) O arguido efectuou tais obras sem que para tanto possuísse a respectiva licença de 
construção passada por esta Câmara Municipal. 

 
V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido infringiu o disposto na 
alínea a) do nº 1 do art.º 1º do DL. nº 445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05/09. 
Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos da 
alínea a) do nº 1 e do nº 2 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de Setembro, a que corresponde uma 
coima graduada de 100.000$ a 20.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter licenciado a obra 
que levou a efeito, antes de lhe ter dado início, o que torna a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do nº 9 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20/11, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 29/92, de 05/09. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 8697 delibera, por unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no nº 10 do a rt.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05 /09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
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aplicar ao arguido António Jesus Barbosa, uma coima  no valor de 106.500$00 (cento e 
seis mil e quinhentos escudos) acrescida das respec tivas custas, no valor de 7.000$ 
(sete mil escudos), cujo pagamento é da sua respons abilidade. 

Delibera, ainda, advertir o arguido que nos termos do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do 
prazo referido, deverá tal facto ser comunicado à C âmara Municipal de Leiria, por 
escrito, no mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto nos n.ºs 4 a 6 do art.º 
88º do mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 233/97, EM QUE É AR GUIDO VÍTOR 
MANUEL GASPAR MENDES 
N.º2233/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

 “Processo de Contra-Ordenação nº 233/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 
No presente processo de contra-ordenação nº 233/97, é arguido Vítor Manuel Gaspar 
Mendes, contribuinte fiscal nº 154944343, casado, industrial, filho de Manuel Mendes 
Fernandes e de Maria Arminda da Silva Gaspar, natural da freguesia e concelho de Pombal 
e residente na Rua da Igreja, nº 3, lugar de Vermoil, concelho de Pombal. 
II. Factos imputados 
No dia trinta de Setembro de 1997, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de Fiscalização 
da Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 1478, em virtude dos mesmos terem 
verificado que aquele procedia à construção de uma moradia unifamiliar em desacordo com 
o projecto aprovado por esta Câmara Municipal, no processo de licenciamento de obras 
particulares nº 1254/96. 
De acordo com a referida participação, o arguido estava a executar a construção ocupando 
uma área superior à aprovada pela Câmara Municipal para o lote 71, sito em Casais de S. 
Romão, freguesia de Pousos e a desrespeitar a respectiva implantação. 
A obra encontrava-se com a 1ª laje. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea b) do nº 1 e do nº 3 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de 
Outubro. 
III. Provas 
a) - Participação nº 1478, de 30/09/1997, fls. 2 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas ao arguido, fls. 6 dos autos; 
c) – Prova documental, constante de fls. 7, 8, 9 e 10 dos autos. 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01404-(29) 

Relativamente à matéria constante dos autos, alegou o arguido em Auto de Declarações, a 
fls. 6 dos autos, que: 

- O anexo já estava previsto com o corte no alçado sudoeste constante do 
projecto inicial aprovado. 

- Embora o referido anexo não constasse da planta de implantação do projecto 
inicial, o Sr. Arquitecto, autor do projecto, disse-lhe para o executar de imediato 
por razões de segurança e solidez da construção. 

- O Arquitecto e autor do projecto da obra referiu-lhe que iria apresentar um 
projecto de alterações relativo ao citado anexo e que o mesmo viria a ser 
aprovado. 

- O respectivo projecto de alterações deu entrada em 10.10.1997 e foi aprovado 
por deliberação da Câmara Municipal de Leiria em 22.10.1997. 

O arguido apresentou prova documental que caiu a fls. 7 a 10 dos autos. 
Destes documentos, resulta provado a fls. 10 que, o projecto de arquitectura referente à 
legalização de um anexo levado a efeito no lote 71, da urbanização de Casais de S. Romão, 
freguesia de Pousos, concelho de Leiria, foi aprovado por unanimidade pelo executivo 
camarário na sua reunião de 22/10/1997. 
FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação nº 1478 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria, o alegado pelo arguido em Auto de Declarações e os documentos junto 
a este,  consideram-se provados os seguintes factos: 
a) – O arguido procedeu à construção de uma moradia unifamiliar em desacordo com o 
projecto aprovado por esta Câmara Municipal, no processo de licenciamento de obras 
particulares nº 1254/96. 
b) – As alterações introduzidas na referida moradia consistem na construção de um anexo.  
c) - Com estas alterações, o arguido ocupa uma área superior à que havia sido aprovada 
pela Câmara Municipal, no processo de licenciamento de obras particulares nº 1254/96, 
para o lote 71, sito em Casais de S. Romão, freguesia de Pousos e a desrespeita também a 
respectiva implantação. 
d) – O projecto de arquitectura relativo ao mencionado anexo foi aprovado por unanimidade 
pela Câmara Municipal de Leiria , em sua reunião de 22/10/1997. 
V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que a prática dos mesmo pelo arguido, 
constitui um facto ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos da 
alínea b) do nº 1 e do nº 3 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, a que corresponde 
uma coima graduada de 50.000$ a 20.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter procedido à 
construção da sua moradia de acordo com o projecto aprovado por esta Câmara Municipal, 
ou esperado pelo deferimento do licenciamento das alterações que introduziu naquele 
edifício, antes de lhes ter dado início, o que torna a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do nº 9 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20/11, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 29/92, de 05/09. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 233/97 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no nº 10 do a rt.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05 /09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
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aplicar ao arguido Vítor Manuel Gaspar Mendes, uma coima no valor de 160.000$00 
(cento e sessenta mil escudos) acrescida das respec tivas custas, no valor de 7.000$ 
(sete mil escudos), cujo pagamento é da sua respons abilidade. 

Delibera, ainda, advertir o arguido que nos termos do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do 
prazo referido, deverá tal facto ser comunicado à C âmara Municipal de Leiria, por 
escrito, no mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto nos n.ºs 4 a 6 do art.º 
88º do mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 208/97, EM QUE É A RGUIDA MARIA DA 
CONCEIÇÃO DO OLIVAL 
N.º2234/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 

“Processo de Contra-Ordenação nº 208/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 
No presente processo de contra-ordenação n.º 208/97, é arguida Maria da Conceição do 
Olival, contribuinte fiscal n.º 813470285, viúva, comerciante, filha de José de Sousa do 
Olival e de Maria Estrela de Jesus, natural da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, 
residente na Rua Imaculada Conceição, no lugar de Telheiro, freguesia de Barreira, 
concelho de Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 30 de Julho de 1997, foi levantada à arguida, pelos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, a participação n.º 1495, em virtude dos mesmos terem 
verificado que aquela procedia à ampliação das instalações de uma casa de pasto, 
denominada “O Carloto”, em cerca de 35 metros quadrados, bem como à vedação e 
remodelação de um telheiro aberto já existente, com 80 metros quadrados, sem que para 
tanto possuísse a respectiva licença de construção emitida por esta Câmara Municipal. 
De acordo com a mesma participação, a referida obra situa-se na Rua Imaculada 
Conceição, n.º 9, no lugar do Telheiro, freguesia da Barreira, concelho de Leiria, e 
encontrava-se com as paredes elevadas, faltando a cobertura e em tosco. 
O facto imputado à arguida é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 54º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 29/92, de 5 de Setembro. 
III. Provas 
a) Participação n.º 1495, de 30/07/1997, fls. 2 dos autos; 
Notificada nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 50º do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado, a arguida não compareceu para prestar declarações na data para tal designada, 
nem apresentou qualquer outro meio de defesa legalmente permitido. 
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FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação n.º 1495 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria, consideram-se provados os seguintes factos: 

a) A arguida procedeu ampliação das instalações de uma casa de pasto, sita na 
Rua Imaculada Conceição, n.º 9, no lugar de Telheiro, freguesia da Barreira, 
concelho de Leiria, denominada “O Carloto”, em cerca de 35 metros 
quadrados, bem com à vedação e remodelação de um telheiro aberto 
existente, com 80 metros quadrados. 

b) A arguida procedeu às referidas obras sem que para tanto possuísse a 
respectiva licença de construção emitida por esta Câmara Municipal. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que a prática dos mesmos por parte da 
arguida, constitui uma infracção ao disposto na alínea a) do n.º 1 do DL. n.º 445/91, de 
20/11, alterado pela Lei n.º 29/92, de 05/09, e integra um ilícito de natureza contra-
ordenacional previsto e punido nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 54.º do 
mesmo diploma legal, a que corresponde uma coima graduada de 100.000$ a 20.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica da 
arguida e o benefício económico que esta retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que a arguida tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois a mesma não cumpriu 
com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigada, devendo ter obtido a respectiva 
licença de construção antes de proceder ao início das obras que levou a efeito, o que torna 
a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do n.º 9 do art.º 54º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20/11, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 29/92, de 05/09. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pela arguida e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 208/97 delibera, p or unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no n.º 10 do art.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei n.º 29/92, de 0 5/09 e pelo DL. n.º 250/94, de 15/10, 
aplicar à arguida Maria da Conceição do Olival, uma  coima no valor de 250.000$00 
(duzentos e cinquenta mil escudos) acrescida das re spectivas custas, no valor de 
7.000$ (sete mil escudos), cujo pagamento é da sua responsabilidade. 

Delibera, ainda advertir a arguida que nos termos d o n.º 2 e do n.º 3 do art.º 
58º do DL. n.º 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria, no prezo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso a arguida e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível à arguida efectuar o paga mento dentro do prazo 
referido, deverá tal facto ser comunicado à Câmara Municipal de Leiria, por escrito, no 
mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto n os n.º s 4 a 6 do art.º 88º do 
mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificada a arguida desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
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alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 104/97, EM QUE É AR GUIDO DIAMANTINO 
FELÍCIO DE SOUSA 
N.º2235/99 Retirado, para melhor análise quanto à c edência de terreno e da 
necessidade de construção do muro de suporte de ter ras. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 256/97, EM QUE É AR GUIDO JOSÉ 
MENDES GAGO 
N.º2236/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

 “Processo de Contra-Ordenação nº 256/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 

No presente processo de contra-ordenação nº 256/97, é arguido José Mendes Gago, 
portador do bilhete de identidade nº 1524450, emitido 02/04/1992, pelo arquivo de 
identificação de Lisboa, divorciado, industrial, filho de José de Sousa Gago e de Teresa 
Mendes, natural da freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria e residente no Hotel 
D. João III, freguesia de Leiria, concelho de Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 28 de Outubro de 1997, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 1544, em virtude dos mesmos terem verificado 
que aquele havia procedido à demolição de uma moradia antiga e à construção de outra no 
mesmo local com a área aproximada de 100 m2, sita da Rua da Cova, lugar e freguesia de 
Bidoeira de Cima, concelho de Leiria, sem que para tanto possuísse a respectiva licença de 
construção passada por esta Câmara Municipal. 
De acordo com a referida Participação, a obra encontrava-se à data, com as paredes 
elevadas até ao nível da cobertura, faltando esta para a sua conclusão assim como todos os 
rebocos, pavimentos e pinturas. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea a) do nº 1 e do º 2 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de Setembro. 
III. Provas 
a) - Participação nº 1544, de 28/10/1997, fls. 2 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas ao arguido, a 17/04/1998, fls. 13 dos autos; 
Relativamente à matéria constante da participação nº 1455, de 28/10/1997, alegou o arguido 
em Auto de Declarações, a fls. 13 dos autos que: 

- Não era verdade ter demolido uma casa velha e construído outra no mesmo local. 
- Única e simplesmente dirigiu-se à Câmara Municipal e perguntou o que era 
necessário para reconstruir a referida moradia, em virtude de estar quase em 
ruínas, tendo-lhe sido dito que não era preciso qualquer licença. 
- Iniciou as obras de reconstrução, tendo no lugar de uma parede de terra que 
entretanto caíra, efectuado logo uma em tijolo. 

FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação nº 1544 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria e o alegado pelo arguido em Auto de Declarações, consideram-se 
provados os seguintes factos: 
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a) -  O arguido procedeu a obras de reconstrução de uma moradia antiga, sita na Rua 
da Cova, no lugar e freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria, tendo 
efectuado uma parede em tijolo no lugar de uma outra construída em terra. 
b)  A reconstrução da referida moradia foi efectuada sem que o arguido para tanto 
possuísse a respectiva licença de construção. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido ao proceder à 
reconstrução da sua moradia efectuou obras de construção civil que careciam de 
licenciamento municipal cfr. al. a) do nº 1 do art.º 3º do DL. n.º 445/91, de 20/11, alterado, 
infringindo deste modo o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 1.º do citado diploma. 
Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos da 
alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com 
a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de Setembro, a que corresponde uma 
coima graduada de 100.000$ a 20.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter licenciado as obras que 
levou a efeito, antes de lhes ter dado início, o que torna a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do nº 9 do art.º 54.º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20/11, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 29/92, de 05/09. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 256/97 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no nº 10 do a rt.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05 /09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
aplicar ao arguido José Mendes Gago, uma coima no v alor de 600.000$00 (seiscentos 
mil escudos) acrescida das respectivas custas, no v alor de 7.000$ (sete mil escudos), 
cujo pagamento é da sua responsabilidade. 

Delibera, ainda, advertir o arguido que nos termos do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do 
prazo referido, deverá tal facto ser comunicado à C âmara Municipal de Leiria, por 
escrito, no mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto nos n.ºs 4 a 6 do art.º 
88º do mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção.  

** 
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PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 218/97, EM QUE É AR GUIDO VITOR 
JOAQUIM DUARTE PEDROSA 
N.º2237/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

 “Processo de Contra-Ordenação nº 218/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 
No presente processo de contra-ordenação nº 218/97, é arguido Vítor Joaquim Duarte 
Pedrosa, portador do bilhete de identidade nº 2543298, emitido em 23.09.91, pelo Arquivo 
de Identificação de Lisboa, casado, restaurador de monumentos, filho de Silvino Pedrosa e 
de Divina Duarte Pedrosa, natural da freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria e residente 
em 51, Rue de Coquelicots, 68770, Ammerschwihr, França. 
II. Factos imputados 
No dia 13 de Agosto de 1997, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 1455, em virtude dos mesmos terem verificado 
que aquele havia procedido à construção de um muro de vedação na sua propriedade, com 
85 metros de comprimento, sito na Rua Principal do lugar e freguesia de Coimbrão, 
concelho de Leiria, sem que para tanto possuísse a respectiva licença de construção 
passada por esta Câmara Municipal. 
De acordo com a referida Participação, o muro encontra-se ao nível dos alicerces. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea a) do nº 1 e do n.º 2 do art.º 54.º do Decreto-Lei nº 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 29/92, de 5 de Setembro. 
III. Provas 
a) - Participação nº 1455, de 13/08/1997, fls. 2 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas ao arguido, a 22/08/1997, fls. 6 dos autos. 
Relativamente à matéria constante da participação nº 1455, de 13/08/1997, alegou o arguido 
em Auto de Declarações, a fls. 6 dos autos que: 
- Confirmava os factos narrados a participação nº 1455, de 13/08/1997. No entanto, tinha 
procedido de tal modo, dado que desconhecia que a licença de construção era necessária 
para a obra que em seu entender considerava pouco significativa, uma vez que apenas iria 
levar uma fiada de blocos de cimento para posteriormente lhe ser colocada uma rede de 
vedação. 
- Não foi sua intenção agir contrariando a lei mas tão só levou a efeito tal obra, para evitar 
que o seu vizinho provocasse um desmoronamento de terras sobre a relva do seu jardim, 
quando amanhasse as sua terras. 
FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação nº 1455 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria e o alegado pelo arguido em Auto de Declarações, consideram-se 
provados os seguintes factos: 

a) - O arguido iniciou a construção de um muro com 85 metros de comprimento, na 
Rua Principal, no lugar e freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, encontrando-
se a mesma à data da participação constante dos autos, ao nível dos alicerces. 
b) O arguido efectuou a referida construção sem que para tanto possuísse a 
respectiva licença de construção passada por esta Câmara Municipal. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido infringiu o disposto na 
alínea a) do n.º 1 do art.º 1.º do DL. nº 445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 
05/09, pois tratando-se a obra em questão como se trata, de uma obra de construção civil, a 
mesma encontra-se sujeita a licenciamento municipal. 
Assim, tal facto praticado pelo arguido constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional 
previsto e punido nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 54.º do Decreto-Lei nº 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de 
Setembro, a que corresponde uma coima graduada de 100.000$ a 20.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
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Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter licenciado a obra que levou a 
efeito, antes de lhe ter dado início, o que torna a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do nº 9 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20/11, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 29/92, de 05./09. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 218/97 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no nº 10 do a rt.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05 /09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
aplicar ao arguido Vitor Joaquim Duarte Pedrosa, um a coima no valor de 142.500$00 
(cento e quarenta e dois mil e quinhentos escudos) acrescida das respectivas custas, 
no valor de 7.000$ (sete mil escudos), cujo pagamen to é da sua responsabilidade. 

Delibera, ainda, advertir o arguido que nos termos do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do 
prazo referido, deverá tal facto ser comunicado à C âmara Municipal de Leiria, por 
escrito, no mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto nos n.ºs 4 a 6 do art.º 
88º do mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 212/97, EM QUE É AR GUIDO BERNARDINO 
FERREIRA AFONSO 
N.º2238/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

 “Processo de Contra-Ordenação nº 212/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 
No presente processo de contra-ordenação nº 212/97, é arguido Bernardino Ferreira Afonso, 
contribuinte fiscal nº 166723312, viúvo, reformado, filho de José Afonso e de Luzia da Mota, 
natural da freguesia de Bajouca, concelho de Leiria e residente na Rua do Cemitério, 
freguesia de Bajouca, concelho de Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 31 de Julho de 1997, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 1454, em virtude dos mesmos terem verificado 
que aquele havia procedido à plantação de choupos numa propriedade de sua pertença, 
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junto à Rua do Cemitério, sita no lugar e freguesia de Bajouca, concelho de Leiria, sem que 
para tanto possuísse a respectiva licença passada por esta Câmara Municipal. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos do nº 1 do art.º 3º do Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril. 
III. Provas 
a) - Participação nº 1454, de 31/07/1997, fls. 2 dos autos; 
b) - Defesa escrita apresentada pelo arguido, em 29/09/1997, fls. 9 dos autos; 
c) - Auto de Declarações tomadas às testemunhas, a 03/12/1997, fls. 18 e 21 dos autos e a 
03/12/1997, fls. 24 dos autos. 
Relativamente à matéria constante dos autos, alegou o arguido na sua defesa escrita, a fls. 
9 dos autos que não compreendia a autuação em causa, já que há mais de 20 anos, que 
existiam árvores da mesma qualidade e a iguais ou menores distâncias. 
Prova Testemunhal: 
O arguido apresentou prova testemunhal, cujos depoimentos caíram a fls. 18, 21 e 24 dos 
autos. 
Dos depoimentos das testemunhas resulta provado há mais de 15 anos que o arguido 
possuí uma plantação de choupos, numa propriedade de sua pertença junto à Rua do 
Cemitério, no lugar e freguesia de Bajouca, concelho de Leiria, plantação essa que, à cerca 
de um ano, foi cortada tendo posteriormente rebentado. 
FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação nº 1454 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria, o alegado pelo arguido na sua defesa escrita e os depoimentos das 
testemunhas, consideram-se provados os seguintes factos: 

a) - O arguido possuí uma plantação de choupos numa propriedade de sua pertença, 
junto à Rua do Cemitério, no lugar e freguesia da Bajouca, concelho de Leiria. 
b) - O arguido efectuou tal plantação há mais de 15 anos. 
c)  O arguido procedeu há cerca de um ano, ao corte dos choupos desta plantação 
tendo estes posteriormente rebentado. 
d) - O arguido não procedeu a uma nova plantação de choupos. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido não procedeu a qualquer 
plantação de choupos, mas tão-só ao seu corte. 
Tal facto, por não se traduzir numa acção de destruição de revestimento vegetal nem numa 
acção de aterro ou escavação que conduza à alteração do relevo natural e das camadas de 
solo arável, não constitui qualquer infracção ao disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 
1.º do DL. n.º  139/89, de 28/04, pelo que, do mesmo modo, não integra qualquer o ilícito 
contra-ordenacional previsto e punido nos termos do n.º 1 do art.º 3.º do mesmo diploma 
legal. 
Assim, atento o disposto no n.º 1 do art.º 277.º do Código de Processo Penal e do n.º 2 do 
art.º 54.º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, deverão os 
presentes autos ser arquivados.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 212/97 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no nº 2 do ar t.º 4º do DL. n.º 139/89, 
de 28-04, alterado conjugado com o disposto no n.º 2 do art.º 54º do DL. 433/82, de 27-
10, arquivar os presentes autos. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 246/97, EM QUE É AR GUIDO FERNANDO 
FERREIRA PEDROSA 
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N.º2239/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

 “Processo de Contra-Ordenação nº 246/97 

RELATÓRIO  
I. Identificação do arguido 
No presente processo de contra-ordenação nº 246/97, é arguido Fernando Ferreira Pedrosa, 
proprietário do estabelecimento de bar “Las Vegas Bar”, sito na Rua Principal, no lugar de 
Casal Novo, freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria, casado, portador do bilhete 
de identidade nº 7012946, emitido a 28/10/1992, por Leiria e residente na Rua da Quinta, nº 
6, no lugar de Graveto, freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 11 de Outubro de 1997, foi levantado ao arguido, pela Guarda Nacional Republicana, 
o Auto de Notícia nº 257/97, de 13/10/1997, em virtude da mesma ter verificado que aquele, 
pelas 2 horas e 30 minutos, mantinha em funcionamento o seu estabelecimento 
denominado “Las Vegas Bar”, sito na Rua Principal – Casal Novo, com cerca de sete 
pessoas no seu interior, quando o mesmo apenas possuía horário para funcionar até às 
duas horas de todos os dias. 

O facto imputado ao arguido constitui uma infracção ao disposto nº 2 do art.º 1º do Decreto-
Lei nº 48/96, de 15/05, susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e punível nos 
termos da alínea b) do nº 2 do art.º 5º do mesmo diploma legal. 
III. Provas 
a) Auto de Notícia nº 257/97, de 13/10/1997, fls. 4 dos autos; 
b) Auto de Declarações tomadas ao arguido a 06/03/1998, a fls. 13 dos autos. 
Relativamente à matéria constante do Auto de Notícia (fls. 3), o arguido alegou em Auto de 
Declarações, a fls. 13 dos autos que: 
a) Encontravam-se 6 ou 7 pessoas à saída do seu estabelecimento; 
b) A caixa estava feita e as referidas pessoas encontravam-se à porta, prontas para sair, 

mantendo apenas uma conversa, sem estarem a consumir, e abandonaram o local, 
quando a GNR entrou no estabelecimento. 

FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo do Auto de Notícia nº 257/97 da Guarda Nacional Republicana e o 
alegado pelo arguido no seu auto de declarações considero que o mesmo não conseguiu 
afastar o facto que lhe é imputado nestes autos. Assim considero provado o facto do arguido 
ter mantido em funcionamento, fora do horário legalmente estabelecido, isto é, depois das 
duas horas, o seu estabelecimento de bar denominado “Las Vegas Bar”, permitido que 
permanecessem no seu interior cerca de sete clientes. 

V. Subsunção dos factos aos Direito  

Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido infringiu o disposto no nº 2 
do art.º 1º do Decreto-Lei nº 48/96, de 15/05, alterado pelo Decreto-Lei nº 126/96, de 10/08. 

Tal facto constitui uma contra-ordenação prevista e punida nos termos da alínea b) do nº 2 
do art.º 5º do referido diploma legal, a que corresponde uma coima de 50.000$ a 750.000$. 

VI. Determinação do montante da coima  

Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 246/97 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 
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Mais delibera, nos termos do disposto no nº 10 do a rt.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05 /09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
aplicar ao arguido Fernando Ferreira Pedrosa, uma c oima no valor de 50.000$00 
(cinquenta mil escudos) acrescida das respectivas c ustas, no valor de 7.000$ (sete mil 
escudos), cujo pagamento é da sua responsabilidade.  

Delibera, ainda, advertir o arguido que nos termos do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do 
prazo referido, deverá tal facto ser comunicado à C âmara Municipal de Leiria, por 
escrito, no mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto nos n.ºs 4 a 6 do art.º 
88º do mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 229/97, EM QUE É AR GUIDA ADELAIDE 
CARVALHO MATOS 
N.º2240/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

Processo de Contra-Ordenação nº 229/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação da Arguida 
No presente processo de contra-ordenação nº 229/97, é arguida Adelaide Carvalho de 
Matos, portadora do bilhete de identidade nº 5753941, emitido a 08/11/1985, pelo arquivo de 
identificação de Lisboa, casada, reformada, filha de Manuel Alves e de Conceição Carvalho, 
natural de Busteliberme, da freguesia de São Nicolau, concelho de Cabeceiras de Basto e 
residente na Estrada da Marinha Grande, Vale da Gunha, freguesia de Maceira, concelho de 
Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 23 de Setembro de 1997, foi levantada à arguida, pelos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 1499, em virtude dos mesmos terem verificado 
que aquela havia procedido à construção de uma moradia, em desacordo com as condições 
aprovadas no processo 1134/83, tendo alterado as fachadas, nascente e sul e ampliado o 
piso superior da mesma. 
De acordo com a referida participação, a obra situa-se na Estrada da Marinha Grande, 
Lugar de Vale da Gunha, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, faltando para a sua 
conclusão, alguns acabamentos e pinturas exteriores. 
O facto imputado à arguida é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea b) do nº 1 e do n.º 3 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 29/92, de 5 de Setembro. 
III. Provas 
a) - Participação nº 1499, de 23/09/1997, fls. 2 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas à arguida em 04/11/1997, fls. 8 dos autos. 
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Relativamente à matéria constante da participação nº 1499, a arguida declarou a fls. 8, que: 
- Em meados de Abril de 1996, veio pedir a renovação da licença de construção para as 
obras que estava a levar a efeito na sua moradia, sita na Estrada da Marinha Grande, lugar 
de Vale da Gunha, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, pois apenas lhe faltava fazer 
um alpendre e proceder às pinturas. 
- Nessa altura disseram-lhe que não poderia renovar a licença sem que a fiscalização fosse 
ao local verificar a obra, tendo sido na sequência desta verificação, que os serviços de 
fiscalização detectaram que haviam sido introduzidas alterações ao projecto inicial e lhe 
solicitaram que entregasse o projecto das alterações efectuadas e que consistiam no 
aproveitamento de um sótão para dois quartos. 
- Para obter tal aproveitamento do sótão, tinha subido a sua altura, o que fez com as 
fachadas nascente e sul viessem a ficar alteradas também. 
- Procedeu à entrega do projecto de alterações conforme o exigido pela Câmara, o qual viria 
a ser aprovado por esta. 
- Não procedeu ao levantamento da licença de construção relativa a tais alterações, uma 
vez que a mesma havia sido agravada em cinco vezes mais, fazendo aumentar o seu valor 
de onze para cinquenta e seis contos.  
FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação nº 1499, dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria e o alegado pela arguida em Auto de Declarações, consideram-se 
provados os seguintes factos: 

a) A arguida procedeu à construção de uma moradia sita na Estrada da Marinha Grande, 
lugar de Vale da Gunha, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, introduzindo-lhe 
alterações em desacordo com o projecto inicialmente aprovado por esta Câmara 
Municipal. 
b) Tais alterações foram efectuadas quando a arguida ainda possuía válida a licença de 
construção relativa à moradia, e, consistiram no aproveitamento de um sótão para dois 
quartos, tendo-o ampliado ao fazer subir a sua altura, e alterado igualmente as fachadas 
nascente e sul da referida moradia. 
c) A arguida procedeu ao pedido de licenciamento das referidas alterações. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que a prática dos mesmos por parte da 
arguida, constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos da 
alínea b) do n.º 1 e do n.º 3 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20/11, alterado pela 
Lei n.º 29/92, de 05/09, a que corresponde uma coima graduada de 50.000$ a 20.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica da 
arguida e o benefício económico que esta retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que a arguida tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois a mesma, não 
cumpriu com o cuidado e diligência a que estava obrigada, devendo ter licenciado as 
alterações que levou a efeito na sua moradia, antes de lhes ter dado início, o que torna a 
sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do nº 9 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20/11, 
alterado pela Lei n.º 29/92, de 05/09. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pela arguida e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 229/97 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no nº 10 do a rt.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05 /09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
aplicar à arguida Adelaide Carvalho de Matos, uma c oima no valor de 168.000$00 
(cento e sessenta e oito mil escudos) acrescida das  respectivas custas, no valor de 
7.000$ (sete mil escudos), cujo pagamento é da sua responsabilidade. 
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Delibera, ainda, advertir a arguida que nos termos do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso a arguida e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível à arguida efectuar o paga mento dentro do prazo 
referido, deverá tal facto ser comunicado à Câmara Municipal de Leiria, por escrito, no 
mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto n os n.ºs 4 a 6 do art.º 88º do 
mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificada a arguida desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 265/97, EM QUE É AR GUIDO MIGUEL JOSÉ 
MARTINS ÓRFÃO 
N.º2241/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

Processo de Contra-Ordenação nº 265/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 

No presente processo de contra-ordenação nº 265/97, é arguido Miguel José Martins Órfão, 
portador do bilhete de identidade nº 4077416, emitido em 18.01.1995, pelo Arquivo de 
Identificação de Leiria, casado, mecânico de automóveis, filho de Álvaro Luís Órfão e de 
Júlia dos Santos Martins, natural de Gândara dos Olivais, da freguesia de Marrazes, 
concelho de Leiria e residente no Beco dos Órfãos, nº 1, Gândara dos Olivais, freguesia da 
Marrazes, do concelho de Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 05 de Novembro de 1997, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de Fiscalização 
da Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 1564, em virtude dos mesmos terem 
verificado que aquele havia procedido à ocupação de um barracão destinado a alfaias 
agrícolas, com uma pequena oficina, em desacordo com a respectiva licença de utilização 
passada por esta Câmara Municipal. 
De acordo com a referida Participação, o arguido procedeu igualmente à alteração do 
barracão, construindo um anexo com cerca de 6m2, para recolha de óleos em bidões. A 
obra situa-se na Rua das Fiteiras, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, concelho de 
Leiria. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar em concurso, as contra-ordenações 
previstas e puníveis nos termos das alíneas a) e c) do nº 1, nº 2 e nº 4 do art.º 54º do 
Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 
29/92, de 5 de Setembro. 
III. Provas 
a) - Participação nº 1564, de 05/11/1997, fls. 2 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas ao arguido, a 09/03/1998, fls. 7 dos autos; 
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Relativamente à matéria constante da participação nº 1564, de 05/11/1997, alegou o arguido 
em Auto de Declarações, a fls. 7 dos autos que: 

- Confirmava os factos descritos na Participação nº 1564, elaborada pela Fiscalização 
Municipal, em 05/11/1997. 
- Não legalizou o referido barracão há mais tempo, por ser difícil o registo do terreno, 
devido a problemas familiares. 
- Estava a tratar da legalização do referido barracão. 

FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação nº 1564 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria e o alegado pelo arguido em Auto de Declarações, consideram-se 
provados os seguintes factos: 

a) - O arguido procede à ocupação de um barracão sito na Rua das Féteiras, 
lugar de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, destinado 
a alfaias agrícolas, com uma pequena oficina, em desacordo com a respectiva 
licença de utilização passada por esta Câmara Municipal. 
b) - O arguido procedeu à alteração do referido barracão, com a construção de 
um anexo com 6m2, para recolha de óleos em bidões, sem que para tanto 
possuísse a respectiva licença de construção passada por esta Câmara Municipal. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido ao proceder à construção 
de um anexo ao seu barracão com 6m2, infringiu o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 1.º 
do DL. nº 445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05/09. 
Por outro lado, ao utilizar como uma pequena oficina, um barracão cujo uso havia sido 
fixado na respectiva licença de utilização como barracão para alfaias agrícolas, o arguido 
infringiu o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 1.º do mesmo diploma legal. 
Assim, tais factos praticados pelo arguido integram em concurso as contra-ordenações 
previstas e punidas nos termos das alíneas a) e c) do nº 1, nº 2 e nº 4 do art.º 54º do DL. nº 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05/09, às quais correspondem 
respectivamente, as coimas graduadas de 100.000$ a 20.000.000$ e de 100.000$ a 
10.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo não só, ter licenciado a obra que 
levou a efeito, antes de lhe ter dado início, como também ter obtido uma nova licença de 
utilização para o seu barracão, que lhe permitisse estar de acordo com a ocupação que 
actualmente leva a efeito, o que torna a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do nº 9 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20/11, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 29/92, de 05/09. 
Quanto ao montante da coima a aplicar, tendo em conta que estamos aqui perante um 
concurso de infracções, devemos atender ao preceituado no art.º 19º do DL. nº 433/82, de 
27/10, alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09. 
Assim, o arguido deverá ser punido com uma coima cujo limite máximo resultará da soma 
das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso, sendo que, a coima 
aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações 
em concurso, e a coima aplicada não pode ser inferior à mais elevada das coimas 
concretamente aplicadas às várias contra-ordenações. 
Ou seja, para se apurar a coima única a aplicar no cúmulo jurídico aqui presente, ter-se-á 
de, previamente, determinar quais as coimas concretamente aplicáveis às duas contra-
ordenações em concurso. O total da soma destas irá funcionar como limite máximo da 
coima única a aplicar e o  limite mínimo será constituído pela coima mais elevada das 
concretamente aplicadas às várias contra-ordenações em concurso. 
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Acresce que, na determinação da medida das coimas a aplicar para efeito do cúmulo 
jurídico deverá ser tido em conta a gravidade das infracções praticadas pelo arguido e o seu 
grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 265/97 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no nº 10 do a rt.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05 /09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
aplicar ao arguido Miguel José Martins Órfão, uma c oima no valor de 500.000$00 
(quinhentos mil escudos) acrescida das respectivas custas, no valor de 7.000$ (sete 
mil escudos), cujo pagamento é da sua responsabilid ade. 

Delibera, ainda, advertir o arguido que nos termos do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do 
prazo referido, deverá tal facto ser comunicado à C âmara Municipal de Leiria, por 
escrito, no mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto nos n.ºs 4 a 6 do art.º 
88º do mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção.  

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 119/97, EM QUE É AR GUIDO MANUEL 
COSTA DOS SANTOS 
N.º2242/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve:  

Processo de Contra-Ordenação nº 119/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 
No presente processo de contra-ordenação nº 119/97, é arguido Manuel Costa dos Santos, 
portador do bilhete de identidade nº 4988338, emitido em 23.12.96., pela subsecção do 
Arquivo de Identificação de Leiria, casado, pedreiro, filho de Manuel Pompeu dos Santos e 
de Maria do Rosário Costa, natural da freguesia de Espite, concelho de Ourém e residente 
na Avenida Principal, 139, lugar de Barroco,  
II. Factos imputados 
No dia 27 de Maio de 1997, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 1489, em virtude dos mesmos terem verificado 
que aquele havia procedido à construção de um muro de vedação, sito no lote 45, do 
loteamento de S. Romão, freguesia de Pousos, sem que para tanto possuísse a respectiva 
licença de construção passada por esta Câmara Municipal. 
De acordo com a referida Participação, o muro diz respeito ao Processo de Obras 
Particulares nº 1308/95, e encontra-se concluído. 
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O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea a) do nº 1 e do n.º 2 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 29/92, de 5 de Setembro. 
III. Provas 
a) - Participação nº 1489, de 27/05/1997, fls. 2 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas ao arguido, a 19/01/1998, fls. 9 dos autos; 
Relativamente à matéria constante da Participação nº 1489, de 27/05/1997, alegou o 
arguido em Auto de Declarações, a fls. 9 dos autos que: 
- São verdadeiros os factos constantes da participação nº 1489, de 27/05/1997, elaborada 
pelos Serviços de Fiscalização da Câmara Municipal de Leiria. 
- Em Maio de 1995, foi entregue um projecto a pedir a construção do muro que consta da 
referida participação. Sobre este prazo decorreram dois anos sem que tivesse recebido 
qualquer correspondência, pois o endereço e o nome estavam errados, dando assim, 
origem a certa confusão e atraso nas notificações feitas. 
- Como tinha todos os materiais e pensando não haver problemas, iniciou a construção do 
muro, tendo recebido posteriormente uma notificação para entregar novo projecto pois o 
anterior não estava conforme. 
- Foi feito um novo projecto e entregue na Câmara Municipal, já com o muro concluído  e 
actualmente já possuí em seu poder a licença para a construção do muro. 
FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo da Participação nº 1489 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria e o alegado pelo arguido em Auto de Declarações consideram-se 
provados os seguintes factos: 
- O arguido procedeu à construção de um muro de vedação sito no lote 45 do loteamento 
São Romão, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, o qual se encontrava concluído à data 
da participação nº 1489, de 27/05/1997. 
- O arguido efectuou tal construção sem que para tanto possuísse a respectiva licença de 
construção passada por esta Câmara Municipal. 
V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido ao efectuar o muro de 
vedação no lote 45 do loteamento de São Romão, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, 
sem que para tanto possuísse a respectiva licença de construção passada por esta Câmara 
Municipal, infringiu o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 1.º do DL. nº 445/91, de 20/11, 
alterado pela Lei nº 29/92, 05/09. 
Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos da 
alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 54º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com 
a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 29/92, de 5 de Setembro, a que corresponde uma 
coima graduada de 100.000$ a 20.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter licenciado a obra que levou a 
efeito, antes de lhe ter dado início, o que torna a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do nº 9 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20/11, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 29/92, de 05/09. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 119/97 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no nº 10 do a rt.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05 /09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
aplicar ao arguido Manuel Costa dos Santos, uma coi ma no valor de 100.000$00 (cem 
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mil escudos) acrescida das respectivas custas, no v alor de 7.000$ (sete mil escudos), 
cujo pagamento é da sua responsabilidade. 

Delibera, ainda, advertir o arguido que nos termos do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do 
prazo referido, deverá tal facto ser comunicado à C âmara Municipal de Leiria, por 
escrito, no mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto nos n.ºs 4 a 6 do art.º 
88º do mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de c arta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ABERTURA DE CONCURSO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO 
NA PRAÇA GOA, DAMÃO E DIU E CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO  DE LUGARES DE 
ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE 
N.º2243/99 Retirado. 

** 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM JUNTAS DE FREGUESIA 
N.º2244/99 Retirado.  

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

REGULAMENTO DO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE L EIRIA 
N.º2245/99 Presente o Projecto de Regulamento de cedência e utilização do Complexo de 
Piscinas Municipais de Leiria que abaixo se transcreve: 

“PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO  

COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE LEIRIA 

Nota Justificativa 

As instalações desportivas da  Câmara Municipal de Leiria são hoje utilizadas por um 
grande número de utentes, de forma individual ou enquadrados organicamente, em escolas 
dos vários níveis de ensino, clubes/associações, instituições militares como o Exército e 
militarizadas como os  Bombeiros a GNR e a PSP, associações de estudantes  
universitários, instituições de deficientes e de solidariedade social, empresas ou particulares, 
abrangendo actividades dirigidas para a formação, competição, lazer, manutenção física, ou 
o simples prazer da prática de exercício físico.  
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A vocação da Câmara Municipal de Leiria no âmbito desportivo centra-se no apoio à prática, 
e à organização de actividades desportivas através da prestação de vários serviços, sendo o 
da cedência de infra-estruturas desportivas municipais, um dos mais importantes, permitindo 
potenciar o desenvolvimento desportivo no Concelho de Leiria.  
Essa missão operacionaliza-se ao garantir o  acesso diário e durante todo o ano, da  
população desportiva  que desenvolve a sua prática, no âmbito das actividades do desporto 
formal, aos Pavilhões , às Piscinas e ao Estádio Municipal, comprometendo a Câmara 
Municipal de Leiria por um lado, como proprietária das instalações, em tarefas de gestão, 
com o objectivo de  garantir uma boa utilização, uma boa rentabilização social e uma 
equilibrada rentabilização económica, e comprometendo os utentes também, no 
cumprimento das regras estabelecidas.    
Como tal considera-se que para uma melhor  prestação  dos serviços do Complexo de 
Piscinas Municipais de Leiria se torna indispensável uniformizar e clarificar critérios de 
actuação por parte da autarquia, regulamentando a cedência, o  funcionamento, e utilização 
dos seus espaços. 
Assim, tendo sido ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento, a Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa Bairro dos Anjos, o Clube Académico de Leiria, a 
Associação de Natação de Leiria, a Escola Secundária Domingos Sequeira, a Escola 
Secundária Afonso Lopes Vieira, e a CERCILEI e considerando que o projecto do presente 
regulamento foi objecto de apreciação pública, no uso da competência conferida pela alínea 
a) do n.º 2 do artigo 39º do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela 
Lei n.º 18/91, de 12 de Junho, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação tomada em 
sua sessão de ................................................, mediante proposta da Câmara Municipal de 
Leiria, deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 
I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 
(Objecto) 

1. O presente regulamento que tem como normas habilitantes as alíneas a) e h) do n.º 1, do 
artigo 2º, conjugadas com a alínea a) do n.º 3 do artigo 51º do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 
de Março, na redacção dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho e alínea c) do artigo 11º da 
Lei n.º 1/87, de 06 de Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de 
utilização do Complexo de Piscinas  Municipais de Leiria. 

Complexo de Piscinas  Municipais de Leiria  inclui as seguintes instalações: 

� Uma Piscina de 25x17,40 de 1,10m de profundidade, situada a nascente do Complexo,  
designada por Piscina 1. 

� Uma Piscina de 25x17,40 de 2,00m de profundidade, situada a poente do Complexo,  
designada por Piscina 2. 

� Zona de serviços de apoio constituída por Recepção, Vestiários, Chuveiros, Sanitários, 
Lava-pés e Posto Médico. 

� Zona Nascente de apoio Complementar constituída por Secretaria, Sala de Direcção, 
sala de Administração, Bar, Sala de Pais, e Balneários para Deficientes, Funcionários e 
Técnicos. 

� Zona Poente de apoio Complementar  constituída por Ginásio, Bar,  Salas de Técnicos e 
Arrecadações.  

� Zona Técnica situada entre as duas Piscinas  onde se encontra todo o equipamento 
técnico de tratamento do ar e da água.   
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Artigo 2º 
(Propriedade, Gestão, Administração e Manutenção) 

1. O Complexo do Piscinas Municipais de Leiria, é propriedade da Câmara Municipal de 
Leiria. 

2.  A Câmara Municipal de Leiria é a responsável pela sua gestão, administração e 
manutenção. 

II – UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 
(Âmbito da utilização) 

As Piscinas Municipais destinam-se prioritariamente a ser utilizadas pelos seguintes tipos de 
actividade:  

Piscina 1 
1º. Actividades promovidas / apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria. 

2º. Actividades de Formação de Crianças e Jovens devidamente enquadradas por    

            técnicos. 

3º. Actividades de Formação de Adultos devidamente enquadradas por técnicos 

4º. Actividades de Lazer e Manutenção devidamente enquadradas por técnicos. 

5º. Actividade Livre 

6º. Eventos desportivos no âmbito da Formação. 

7º. Eventos desportivos no âmbito do Lazer e Manutenção. 

Piscina 2 

1º.    Actividades promovidas / apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria. 

2º.    Actividades de Treino devidamente enquadradas por técnicos. 

3º.    Eventos desportivos no âmbito do Rendimento Desportivo. 

4º.    Actividade Livre. 

5º.    Actividades de Lazer e Manutenção devidamente enquadradas por técnicos. 

6º.    Actividades de Formação de Jovens devidamente enquadradas por técnicos. 

7º.    Actividades de Formação de Adultos devidamente enquadradas por técnicos. 

8º.    Eventos desportivos no âmbito do Lazer e Manutenção. 

Ginásio 

Atletas Federados da modalidade de Natação (de acordo com a designação da Associação 
de Natação) e modalidades afins, devidamente enquadradas por técnicos. 

Artigo 4º 

(Prioridade de cedência de espaços/pistas) 

1. Na atribuição de cedência de espaços/pistas para actividades regulares respeitar-se-ão 
as seguintes prioridades, por tipo de utilizadores  

A) Piscina 1 
 

De 2ª a 6ª Feira 

 

 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas pela Câmara 
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Até às 09h00 

Municipal de Leiria. 

2. Utilização livre. 

3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria sem a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s) . 

4. Serviços prestados ( aulas ou outros) por outras 
entidades do Concelho de Leiria.  

5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria com a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s) . 

 

 

Das 09h00 às 12h30 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela Câmara 
Municipal de Leiria. 

2. Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico das Escolas 
do Concelho de Leiria. 

3. Alunos da Formação Técnica de Desporto das 
Escolas Públicas do 2º , 3ºCiclo e Secundário do 
Concelho de Leiria. 

4. Alunos de outros Estabelecimentos de Ensino 
Público do Concelho de Leiria. 

5. Alunos dos Estabelecimentos de Ensino Particular 
do Concelho de Leiria. 

6. Utilização livre. 

7. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria sem a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s). 

8. Serviços prestados ( aulas ou outros) por outras 
entidades do Concelho de Leiria.  

9. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s) . 

 

 

Das 12h30 às 14h30 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela Câmara 
Municipal de Leiria. 

 

2. Utilização livre. 

 

 

Das 14h30 às 16h00 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela Câmara 
Municipal de Leiria. 

2. Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico das Escolas 
do Concelho de Leiria. 

3. Alunos da Formação Técnica de Desporto das 
Escolas Públicas do 2º , 3ºCiclo e Secundário do 
Concelho de Leiria. 

4. Alunos de outros Estabelecimentos de Ensino 
Público do Concelho de Leiria. 

5. Alunos dos Estabelecimentos de Ensino Particular 
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do Concelho de Leiria. 

6. Utilização livre. 

7. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria sem a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s). 

8. Serviços prestados ( aulas ou outros) por outras 
entidades do Concelho de Leiria.  

9. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria com a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s) . 

 

 

 

Das 16h00 às 18h30 

 

1. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria sem a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s). 

2. Serviços prestados ( aulas ou outros) por outras 
entidades do Concelho de Leiria.  

3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria com a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s) . 

4. Utilização livre. 

 

 

 

A partir das 18h30  

 

5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria sem a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s). 

1. Serviços prestados ( aulas ou outros) por outras 
entidades do Concelho de Leiria.  

2. Serviços prestados ( aulas ou outros) por Clubes / 
Colectividades  do Concelho de Leiria com a 
propriedade ou gestão de outra(s) Piscina(s)  

3. Utilização livre . 

 

 

Sábado 

 

 

 

Até às 09h00 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Utilização livre. 

3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria sem a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s). 

4. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
outras entidades do Concelho de Leiria.  

5.   Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
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Clubes / Colectividades  do Concelho de Leiria 
com a propriedade ou gestão de outra(s) 
Piscina(s) . 

 

 

 

 

Das 09h00 às 13h00 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Utilização livre . 

3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria sem a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s). 

4. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
outras entidades do Concelho de Leiria.  

5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria com a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s) . 

 

 

A partir das 13h00 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Competições /eventos desportivos 
organizados por entidades do Concelho ou 
com a sua participação. 

3. Utilização livre. 

4. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria sem a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s). 

5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
outras entidades do Concelho de Leiria.  

6. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria com a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s) . 

7. Competições /eventos desportivos 
organizados por entidades fora do Concelho 
ou sem a  participação de entidades do 
Concelho. 

 

 

Domingo 

 

 

 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Competições /eventos desportivos 
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Das 09h00 às 13h00 organizados por entidades do Concelho ou 
com a sua participação. 

3. Utilização livre. 

4. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de Leiria 
sem a propriedade ou gestão de outra(s) 
Piscina(s). 

5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
outras entidades do Concelho de Leiria. 

6. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de Leiria 
com a propriedade ou gestão de outra(s) 
Piscina(s) . 

7. Competições /eventos desportivos 
organizados por entidades fora do Concelho 
ou sem a  participação de entidades  do 
Concelho. 

 

 

B) Piscina 2 
De 2ª a 6ª Feira 

 

 

 

Até às 10h00 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Treinos de Atletas Federados, enquadrados 
nos clubes/entidades do Concelho de Leiria 
que desenvolvem actividades desportivas no 
âmbito da Natação e actividades afins. 

3. Utilização livre. 

 

 

 

Das 10h00 às 12h30 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Treinos de Atletas Federados, enquadrados 
nos clubes/entidades do Concelho de Leiria 
que desenvolvem actividades desportivas no 
âmbito da Natação e actividades afins. 

3. Utilização livre . 

4. Alunos da Formação Técnica de Desporto 
das Escolas Públicas do 2º , 3ºCiclo e 
Secundário do Concelho de Leiria. 

5. Alunos de outros Estabelecimentos de Ensino 
Público do Concelho de Leiria. 

6. Alunos dos Estabelecimentos de Ensino 
Particular do Concelho de Leiria. 

7. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria sem a propriedade ou gestão de 
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outra(s) Piscina(s). 

8. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
outras entidades do Concelho de Leiria. 

9. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria com a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s) . 

 

Das 12h30 às 14h30 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Utilização livre. 

 

 

Das 14h30 às 18h30 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Treinos de Atletas Federados, enquadrados 
nos clubes/entidades do Concelho de Leiria 
que desenvolvem actividades desportivas no 
âmbito da Natação e actividades afins. 

3. Utilização livre . 

4. Alunos da Formação Técnica de Desporto 
das Escolas Públicas do 2º , 3ºCiclo e 
Secundário do Concelho de Leiria. 

5. Alunos de outros Estabelecimentos de Ensino 
Público do Concelho de Leiria. 

6. Alunos dos Estabelecimentos de Ensino 
Particular do Concelho de Leiria. 

7. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria sem a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s). 

8. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
outras entidades do Concelho de Leiria. 

9. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria com a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s) . 

 

 

 

 

Das 18h30 às 20h30 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Treinos de Atletas Federados, enquadrados 
nos clubes/entidades do Concelho de Leiria 
que desenvolvem actividades desportivas no 
âmbito da Natação e actividades afins.  

3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria sem a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s). 
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4. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
outras entidades do Concelho de Leiria. 

5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria com a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s). 

6. Utilização livre 

 

A partir das 20h30 

 

 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Treinos de Atletas Federados, enquadrados 
nos clubes/entidades do Concelho de Leiria 
que desenvolvem actividades desportivas no 
âmbito da Natação e actividades afins. 

3. Utilização Livre. 

4. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria sem a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s). 

5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
outras entidades do Concelho de Leiria.  

6. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
Clubes / Colectividades  do Concelho de 
Leiria com a propriedade ou gestão de 
outra(s) Piscina(s). 

 

 

Sábado 

 

 

 

Até às 10h00 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Treinos de Atletas Federados, enquadrados 
nos clubes/entidades do Concelho de Leiria 
que desenvolvem actividades desportivas no 
âmbito da Natação e actividades afins.  

3. Competições /eventos desportivos 
organizados por entidades do Concelho ou 
com a sua participação. 

4. Utilização livre. 

 

 

Das 10h00 às 18h00 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Competições /eventos desportivos 
organizados por entidades do Concelho ou 
com a sua participação. 

3. Treinos de Atletas Federados, enquadrados 
nos clubes/entidades do Concelho de Leiria 
que desenvolvem actividades desportivas no 
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âmbito da Natação e actividades afins.  

4. Utilização livre. 

5. Competições /eventos desportivos 
organizados por entidades fora do Concelho 
ou sem a  participação de entidades do 
Concelho. 

 

 

Domingo 

Das 09h00 às 13h00 

 

 

1. Actividades promovidas / apoiadas  pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

2. Competições /eventos desportivos 
organizados por entidades do Concelho ou 
com a sua participação. 

3. Treinos de Atletas Federados, enquadrados 
nos clubes/entidades do Concelho de Leiria 
que desenvolvem actividades desportivas no 
âmbito da Natação e actividades afins.  

4. Utilização livre. 

5. Competições /eventos desportivos 
organizados por entidades fora do Concelho 
ou sem a  participação de entidades do 
Concelho. 

2. Em caso de idêntica prioridade, têm preferência as entidades que garantirem melhores 
taxas de ocupação por período horário. 

3. Em todos os horários e em ambas as Piscinas, deve ser sempre garantida a 
disponibilidade mínima de uma pista para a “Utilização Livre”, salvo quando aí ocorrerem 
eventos/competições desportivas. 

4. As prioridades de cedências de espaços a que se referem os números anteriores só 
serão válidas se as entidades utilizadoras respeitarem as taxas mínimas de ocupação 
por espaço/pista, sem o qual deixarão de ter direito ao espaço. 

Artigo 6º 

(Controlo de utilização)  

1. A utilização das instalações por parte das entidades são objecto de controlo, 
relativamente à frequência da sua utilização e à taxa de ocupação por espaço/pista. 

2. Deverá ser respeitado por todos os utentes o n.º máximo de utilizadores permitidos por 
espaço/pista. 

3. Se se verificar que algum grupo ou classe/turma não consegue cumprir as  taxas 
mínimas de ocupação do espaço/pista, perderá o direito à sua utilização, excepto se 
existirem pistas livres, ou não existirem outras entidades que garantam o número mínimo 
de utentes 

4. Se em algum caso se verificar que um grupo ou classe/turma das entidades isentas de 
pagamento de taxas, não consegue cumprir as taxas mínimas de ocupação do 
espaço/pista, poderá manter o direito à sua utilização nas condições descritas no ponto 
anterior, pagando as taxas a 100%.  
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5. A utilização das Piscinas quando em regime de cedência, para a actividade fora do 
âmbito da competição, só poderão ocorrer quando se verifiquem as seguintes condições 
quanto ao número de utentes: 

 

TIPO DE ESPAÇO N.º MÍNIMO DE UTENTES N.º MÁXIMO DE UTENTES 

PISTA 5 12 

ESPAÇO 25M2 5 10 

ESPAÇO 50M2 10 18 

ESPAÇO75M2 15 25 

 

6. Os espaços atribuídos à competição não estarão sujeitos ao número mínimo de atletas 
por pista. 

Artigo 7º 

(Tipos de utentes/Identificação)  

1. Consideram-se os seguintes tipos de utentes e respectiva forma de identificação, para o 
acesso às Piscinas: 

I. Utilizadores das actividades promovidas e apoiadas pela Câmara Municipal de  

            Leiria, que deverão ser identificados por um cartão emitido pela Câmara  

            Municipal de Leiria em nome pessoal ou da  entidade. 

II. Utilizadores de Escolas, Clubes, Empresas ou outras entidades que deverão ser  

            identificados pelo cartão da própria entidade a que pertencem e em nome  

            pessoal. 

III. Utilizadores livres  que deverão ser identificados pelo Bilhete de  

            identidade, Carta de Condução ou outro documento com valor identificativo,  

            acompanhados pela senha de entrada. 

Artigo 8º 

(Acesso para utilização) 

1. Terão acesso às Piscinas os utentes devidamente identificados de acordo com o cartão 
de tipo de utente ou através de outro documento quando se tratar de utilização livre com 
aquisição de senha de entrada e autorizados pela Câmara Municipal de Leiria de acordo 
com o presente Regulamento.  

2. Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 
pelos funcionários da Câmara Municipal, também devidamente identificados, devendo 
respeitar sempre as suas indicações.  

3. O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade sempre 
que a Câmara Municipal considerar necessário para o bom funcionamento do Complexo 
e/ou das actividades.  

Artigo 9º 

(Modalidades de utilização) 

1. A cedência das Piscinas pode ser solicitada pelas entidades e utilizadas nas seguintes   

      modalidades: 
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a) Utilização regular: a utilização que abrange um período superior a dois 
meses. 

b) Utilização não regular:  
� por períodos superiores a uma utilização e inferiores a dois 

meses, cujo pedido de cedência fica  sujeito à disponibilidade 
da(s) instalação(ões).  

� para uma  utilização, sujeita à disponibilidade de espaço e à 
taxa de ocupação.  

c) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de uma 
competição/evento, deve ser solicitada com a antecedência mínima de 20 
dias. 

2. A cedência das Piscinas pode ainda ser utilizada na modalidade de “Utilização Livre”, 
numa das seguintes modalidades: 

a) aquisição de uma entrada individual; 
b) aquisição de dez entradas individuais para um só mês; 

Artigo 10º 

(Pedidos de cedência/utilização) 

1. Os pedidos de cedência de espaços nas Piscinas devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, dentro dos seguintes prazos, de 
acordo com as modalidades de utilização: 

a) Utilizações regulares: Até ao fim da época desportiva anterior. 
b) Os pedidos para competições devem ser feitos até 20 dias antes da 
competição/evento. 

2. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer  entidade, ou grupo de cidadãos 
sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de um 
responsável bem como o contacto telefónico.  

3. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste regulamento. 
4. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao regime 

de taxas previsto neste regulamento.  
5. Depois de autorizada a utilização do espaço as entidades ficam obrigadas a cumprir o 

horário estabelecido, a menos que informem a Câmara Municipal de Leiria com o 
mínimo de 24 horas de antecedência da sua não utilização. 

6. Os pedidos de cedência referem-se respectivamente a : 
- períodos de 45 minutos para as modalidades de utilização regular e não regular ; 
- períodos de 60 minutos para os eventos / competições; 

7. A não informação da Câmara Municipal de Leiria da não utilização do espaço cedido 
dentro dos prazos estabelecidos, implica a cobrança da totalidade da respectiva taxa 
prevista. 

8. Os pedidos de cedência que derem entrada na Câmara Municipal de Leiria após o dia 
um de Setembro apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas em 
causa se encontrarem totalmente disponíveis, ficando os serviços dispensados de tentar 
encontrar soluções de entendimento entre as entidades interessadas. 

9. Nos casos em que de alguma forma não estão reunidas as melhores condições de 
acompanhamento técnico-pedagógico das classes / grupos, a Câmara Municipal de 
Leiria reserva-se o direito de não autorizar a utilização dos respectivos espaços.  

Artigo 11º 

(Autorização para utilização das Piscinas e seus eq uipamentos)  
 

1. A utilização de instalações e equipamentos, independentemente da modalidade de 
utilização das Piscinas, deverá ser  solicitada  à Câmara Municipal de Leiria, nos termos 
previstos neste regulamento, que autorizará tendo em atenção as prioridades e 
condições de cedência adiante definidas. 

2. A autorização de utilização regular e para competições/eventos desportivos das 
Piscinas,  será comunicada por escrito aos interessados, com a indicação das condições 
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previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos ponderosos, 
imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 

3. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos desportivos ou 
para actividades não desportivas, é obrigatória a assinatura de um termo de 
responsabilidade que salvaguarde a possível deterioração das instalações, bem como o 
pagamento de uma caução.  

4. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos das 
Piscinas para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra utilização. 

5. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser retirados 
dos espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de forma a garantir 
a segurança e conservação dos mesmos e a não prejudicar a utilização dos espaços de 
prática por parte de outras entidades 

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns equipamentos ou 
objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua remoção parcial 
ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, cabendo à 
Câmara Municipal de Leiria a autoridade para coordenar este processo.  

7. Caberá à Câmara Municipal de Leiria, em articulação com as entidades utilizadoras, 
definir quais os espaços reservados para guardar os equipamentos e outros objectos. 

8. A autorização de utilização das Piscinas  poderá ser cancelada definitiva ou 
temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos em quaisquer equipamentos ou materiais nele integrados, 
provocados por deficiente utilização. Não será levantado o cancelamento 
enquanto não forem financeiramente cobertos pela entidade /grupo de 
utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

Artigo 12º 

(Utilização das Piscinas para fins não desportivos)  

A utilização das piscinas  para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 
definidas por aquela.  

Artigo 13º 
(Requisição das Piscinas)  

1. A Câmara Municipal pode requisitar as Piscinas, sempre que necessário, ainda que com  

      prejuízo dos utentes. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que 
possível, compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe 
restituída a verba entretanto despendida. 

Artigo 14º 
(Utilização propriamente dita) 

1. À entrada é obrigatório a entrega da identificação de acordo com o previsto no presente 
regulamento, em troca da chave de acesso aos cacifos ou cabide. 
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2. É interdito o acesso ao cais das piscinas a todas as pessoas cujo objectivo não seja a 
prática da Natação ou actividades afins, com excepção dos funcionários e elementos 
devidamente autorizados. 

3. A entrada para a Bancada da Piscina 2  é livre mas pode ser condicionada sempre que 
se entenda necessário. 

4. A todos os utentes é exigido o uso de vestuário adequado à prática da Natação, sendo 
obrigatório o uso de touca e não permitido o uso de Biquini e Calções tipo “bermudas” 
com bolsos.    

5. Na zona de pé descalço, utilize sempre calçado apropriado (chinelos, ou sobrebotas 
quando houver justificada necessidade de acompanhar alguém). 

6. Antes de se dirigir para a Piscina é obrigatório passar  pelo “lava – pés” e tomar  duche 
antes de entrar na água da piscina. 

7. É proibido entrar com animais dentro das instalações. 

8. É obrigatório a colocação da pulseira com chave ou de identificação do cabide, em local 
visível, sendo da responsabilidade do utente a sua guarda. 

9. Os funcionários das piscinas não ficam obrigados a guardar valores, ficando apenas 
responsáveis pelos documentos de identificação, entregues à entrada. 

10. Salvo casos excepcionais, devidamente justificados e autorizados pela Câmara 
Municipal, sob solicitação dos professores, designadamente nas classes de escalão 
etário mais baixo (3/4 anos), não é permitido o acompanhamento das crianças no 
decorrer das aulas. 

11. Não é permitido usar cremes , óleos ou quaisquer outros produtos susceptíveis de 
conspurcar a água. 

12. Não é permitida a utilização de balneários ou sanitários  destinados a um determinado 
sexo, por pessoas de sexo oposto. Crianças com menos de 7 anos poderão utilizar o 
balneário do sexo do adulto acompanhante. 

13. Respeite sempre o espaço reservado à sua prática de acordo com o seu tipo de utente. 
(Utilização livre/Escola/Competição/etc.) 

14. Se tem alguma ferida, coberta ou não, por qualquer tipo de penso, bem como de 
inflamações ou doenças de pele que ponham em risco a higiene do complexo não 
poderá frequentar a Piscina. 

15. Não é permitida a frequência da Piscina por crianças de idade inferior a três anos. 
16. Não é permitido comer e  beber nas zonas da Piscina, balneários e vestiários, assim 

como fumar em todo o complexo.. 
17. Não é permitido correr no cais da Piscina, efectuar mergulhos em corrida ou perturbar de 

qualquer modo os demais utentes. 
18. Sempre que seja considerado necessário , poderá ser exigido ao utente, declaração 

médica comprovativa do seu bom estado de saúde. 
19. Será recusada a admissão ou permanência no complexo a quem pelo seu 

comportamento, pelas suas atitudes, condições higiénicas e/ou estado de saúde, seja 
susceptível de perturbar a normal fruição dos equipamentos pelos outros utentes. 

20. Deverão seguir , rigorosamente as instruções que são dadas pelo pessoal em serviço, 
no absoluto respeito pelas normas vigentes. 

21. O não cumprimento dos deveres e obrigações, poderá justificar a exclusão imediata 
do(s) prevaricador(es) da Piscina, através dos funcionários responsáveis.  

22. Qualquer utente ou espectador que seja reincidente no não cumprimento deste 
regulamento, poderá ser proibido de entrar na piscina por tempo a determinar pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

23. A Piscina Municipal possui, na recepção uma caixa para os utentes colocarem as suas 
reclamações e/ou sugestões.  

Artigo 15º 
(Horário de utilização) 
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1. A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual foi 
feita a marcação. 

2. Admite-se uma tolerância de quinze minutos relativamente à hora marcada para o início 
da actividade com marcação, após o que a mesma será anulada. 

3. São considerados dois períodos de horários durante o ano, conforme o seguinte quadro:  
 
 

4. HORÁRIO REGULAR 

PERÍODO DO ANO DIAS ÚTEIS SÁBADOS DOMINGOS FERIADOS 

01 DE SETEMBRO 

A 

15 DE JUNHO 

08H00 

às 

22H30 

08H
00 

 às  

18H00 

09H00 

 às 

 13H00 

 
 

ENCERRADO 

15 DE JUNHO 
 A 

31 DE AGOSTO 

07H30  

às 

 23H00 

08H00  

às  

20H00 

09H00 

 às  

13H00 

 

ENCERRADO 

 

5. Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 
realização de competições ou outros eventos. 

TAXAS 
Artigo 16º  

(Regime de taxas de utilização) 
1. Todas as utilizações das instalações desportivas do Complexo de Piscinas da Câmara 

Municipal de Leiria requerem o pagamento de uma taxa, havendo no entanto excepções 
que estarão isentas ou que estarão sujeitas a reduções no valor da taxa, conforme o 
quadro seguinte: 

 
UTILIZADORES % 

Descont
o 

Taxa cobrada 
(por utente) 

Taxa não 
cobrada 

(por utente) 

Taxa 
cobrada 
p/pista  

(período de 
tempo) 

 

Taxa não 
cobrada 
p/pista 

(período 
de tempo)  

Público > 14 ANOS 
1 Entrada 

              225 
Esc. 

.   

Público > 14 ANOS 
10 entradas mensais 

20%           1.800 
Esc. 

450 Esc.   

Público =< 14 ANOS 
1 Entrada 

              120 
Esc. 

   

Público =< 14 ANOS 
10 entradas mensais 

20% 960 Esc. 240 Esc.   

Clubes (Actividade 
Federada) 

100%    2.000 Esc. 

Clubes (aulas) 
 

   2.000 Esc.  

Escolas públicas 50%                1.000 Esc. 1.000 Esc. 
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Escolas particulares                                         2.000 Esc.  
PSP / RAL / GNR 
 

50% 113 Esc. 112 Esc. 1.000 Esc. 1.000 Esc. 

Bombeiros do 
Concelho de Leiria 

100%  225 Esc.  2.000 Esc. 

Instituições de 
Solidariedade Social 

100%    2.000 Esc. 

Funcionários da 
Câmara Municipal de 
Leiria 

100%                                   
225 Esc. 

  

Obras Sociais 100%  225 Esc.  2.000 Esc. 
 
 

EVENTOS / 
/COMPETIÇÕES 

% 
Desconto  

Taxa cobrada 
p/pista  
(Hora) 

Taxa não cobrada p/pista  
(Hora) 

Clubes do Concelho 100%  2.700 Esc.  
Outras entidades  3.000 Esc.   
 
 
2. Podem beneficiar ainda de descontos sobre as taxas, na modalidade de “utilização livre”: 

- os portadores de Cartão Jovem = 25% 
- os portadores de Cartão 65 anos = 25% 

      Estes descontos não são cumulativos com os previstos na tabela de taxas. 
3. Beneficiam também de descontos, todos aqueles a quem a Câmara Municipal de Leiria 

autorizar por deliberação camarária; 
4. A não satisfação do pagamento das taxas nas condições apresentadas neste 

regulamento implica a imediata anulação da respectiva reserva e a não devolução de 
caução ou taxa de reserva existente. 

5. Das quantias pagas referentes à utilização das instalações desportivas, podem os 
utentes solicitar o respectivo comprovativo de pagamento. 

6. As entidades - isentas ou que beneficiem de redução de pagamento de taxa - que não 
cumpram os valores mínimos de ocupação de espaço cedido, serão obrigados a pagar 
100% da taxa prevista na tabela de taxas . 

7. Para utilização livre o utente pode adquirir senhas avulso ou um de dez senhas mensais. 
Artigo 17º 

(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o 
pagamento, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 
Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização da instalação no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização da instalação e que por cada mês de atraso no pagamento ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização não regular implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar 
o facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 
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Artigo 18º 
(Caução) 

1. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos desportivos ou 
para actividades não desportivas, ficam as entidades obrigadas ao pagamento prévio de 
uma caução no montante de 20.000$00 (Vinte mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de possíveis danos 
causados pelos utentes das entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 
4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 19º 
(Publicidade nas Piscinas) 

1. A exploração publicitária das Piscinas, incluindo a afixação de publicidade estática no 
interior e exterior do Complexo, compete e é da exclusiva responsabilidade da Câmara 
Municipal de Leiria.  

2. Às entidades que pretendam realizar qualquer exploração publicitária na realização de 
eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e devem 
solicitar autorização à Câmara Municipal de Leiria e acordar as respectivas 
contrapartidas. 

CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 20º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 15º, 16º, 17º e 18º do 
Decreto-Lei nº 270/89, de 18 de Agosto, que contam do anexo II a este regulamento. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 21º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 

Artigo 22º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 23º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano após 
essa data. 
2. Para efeitos de entrada em vigor de  regulamentos revistos, considerar-se-á sempre o 
início do ano lectivo/época desportiva  do ano respectivo. 

ANEXOS 

Anexo I 

 (Artigos 15º, 16º, 17º e 18º do Decreto – Lei n.º 270/89, de 18 de Agosto) 
Artigo 15º 

- Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 
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a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo a 
estabelecer nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 10º deste diploma; 

b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 

c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a simples entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o 
decurso de um encontro desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do 
juiz da partida; 

f) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

g) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes 
em recintos desportivos cobertos; 

h) a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos similares; 

Artigo 16º - 

1 – Às contra-ordenações previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior correspondem 
coimas de 5.000$00 a 15.000$00, quando praticadas por espectadores, e de 25.000$00 a 
100.000$00, quando praticadas por proprietários ou concessionários. 

2- Às contra-ordenações previstas nas alíneas d), e), f), g) e h) correspondem coimas de 
10.000$00 a 50.000$00. 
3- Aos dirigentes dos Clubes que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de 
distúrbios de qualquer natureza, quando tal não constituir ilícito criminal, é aplicável a coima 
de 100.000$00 a 200.000$00, sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 
4- Aos jogadores, treinadores, médicos, massagistas ou quaisquer empregados dos Clubes 
desportivos que assumirem os comportamentos referidos no número anterior, quando estes 
não constituírem ilícitos criminais, são aplicáveis coimas de 50.000$00 a 100.000$00, sem 
prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

5- Qualquer indivíduo a que seja aplicada coima por infracção prevista no presente diploma 
poderá ser sujeito a inibição de entrada em recintos desportivos pelo período máximo de 
dois anos. 

Artigo 17º - 

1 – O produto das coimas previstas no artigo anterior acresce às verbas afectas, nos termos 
da lei, ao Ministério da Administração Interna para suporte de encargos com o policiamento 
dos espectáculos desportivos e da formação especializada dos elementos das forças de 
segurança na prevenção e controlo das manifestações de violência associada ao desporto. 

2- O processamento das contra-ordenações e aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitas ao regime geral do Decreto-Lei nº 433/82, de 
27 de Outubro. 
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3- A instrução dos processos por contra-ordenação cabe à autoridade policial que levantar o 
auto, competindo a aplicação das coimas ao Director-Geral dos Desportos e, nas Regiões 
Autónomas, à entidade regional competente. 

Artigo 18º - 

O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se realizarem 
em recintos desportivos.” 

A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  Senhores Vereadores 
do PS, Raul Castro, António Sequeira, Dr. José Alve s e Dr. Acácio de Sousa aprovar o 
Regulamento supra e submetê-lo a apreciação da Asse mbleia Municipal, nos termos 
da alínea a) do n.º 3 do artigo 51º e da alínea c) do n.º 2 do artigo 39º do Decreto-Lei n.º 
100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei n .º 18/91, de 12 de Junho. 

** 

REGULAMENTO DO COMPLEXO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
N.º2246/99 Presente o Projecto de Regulamento do Complexo de Piscinas Municipais de 
Estádio Municipal que abaixo se transcreve: 

 “PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO 

COMPLEXO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA 

Nota Justificativa  

As instalações desportivas da  Câmara Municipal de Leiria são hoje utilizadas por um 
grande número de utentes, de forma individual ou enquadrados organicamente, em escolas 
dos vários níveis de ensino, clubes/associações, instituições militares como o Exército e 
militarizadas como os  Bombeiros a GNR e a PSP,  associações de estudantes  
universitários, instituições de deficientes e de solidariedade social, empresas ou particulares, 
abrangendo actividades dirigidas para a formação, competição, lazer, manutenção física, ou 
o simples prazer da prática de exercício físico.  

A vocação da Câmara Municipal de Leiria no âmbito desportivo centra-se no apoio à prática, 
e à organização de actividades desportivas através da prestação de vários serviços, sendo o 
da cedência de infra-estruturas desportivas municipais, um dos mais importantes, permitindo 
potenciar o desenvolvimento desportivo no concelho de Leiria.  

Essa missão operacionaliza-se ao garantir o  acesso diário e durante todo o ano, da  
população desportiva  que desenvolve a sua prática, no âmbito das actividades do desporto 
formal, aos Pavilhões , às Piscinas e ao Estádio Municipal, comprometendo a Câmara 
Municipal de Leiria por um lado, como proprietária das instalações, em tarefas de gestão, 
com o objectivo de  garantir uma boa utilização, uma boa rentabilização social e uma 
equilibrada rentabilização económica, e comprometendo os utentes também, no 
cumprimento das regras estabelecidas.    

Como tal considera-se que para uma melhor  prestação  dos serviços do Estádio Municipal 
de Leiria se torna indispensável uniformizar e clarificar critérios de actuação por parte da 
autarquia, regulamentando a cedência, o  funcionamento, e utilização dos seus espaços. 

Assim, tendo sido ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento a Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa Bairro dos Anjos, a União Desportiva de Leiria, a 
Juventude Vidigalense, a Associação Distrital de Atletismo de Leiria, a Associação de 
Futebol de Leiria, a Escola Secundária Domingos Sequeira, a Escola Secundária Francisco 
Rodrigues Lobo e a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, e considerando que o projecto 
do presente regulamento foi objecto de apreciação pública, no uso da competência 
conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 39º do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na 
redacção dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho, a Assembleia Municipal de Leiria, por 
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deliberação tomada em sua sessão de ................................................, mediante proposta da 
Câmara Municipal de Leiria, deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o 
seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 1º 

(Objecto)  

1. O presente regulamento que tem como normas habilitantes as alíneas a) e h) do n.º 1, do 
artigo 2º, conjugadas com a alínea a) do n.º 3 do artigo 51º do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 
de Março, na redacção dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho e alínea c) do artigo 11º da 
Lei n.º 1/87, de 06 de Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de 
utilização das Instalações do Complexo do Estádio Municipal de Leiria e respectivos 
Equipamentos fixos e móveis. 

2. O Complexo do Estádio Municipal de Leiria inclui as seguintes instalações : 

� Estádio Municipal composto pelo Campo de Futebol Relvado  ( Relvado n.º 
1); Pista de Atletismo e Zonas de Saltos e Lançamentos; Instalações de Apoio e 
Complementares como Balneários, Sanitários, Posto Médico, 2 Ginásios, Auditório, 
Bar, Zonas de Serviços Administrativos, Camarotes, Bancadas e Arrecadações. 

� Espaço Relvado  composto pelo Campo de Treinos (Relvado n.º 2) e Gaiola 
de Lançamentos. 

� Campo de Futebol Pelado   

� Círculo de Lançamento do Peso 

� Balneários de apoio ao Relvado n.º 2 e ao Campo Pelado 

Artigo 2º 

(Propriedade, Gestão, Administração e Manutenção) 

3. O Complexo do Estádio Municipal de Leiria, adiante designado por Estádio, é pertença 
da Câmara Municipal de Leiria. 

4.  A Câmara Municipal de Leiria é a responsável pela gestão, administração e manutenção 
do Estádio. 

II – UTILIZAÇÃO  

Artigo 3º 
(Âmbito da utilização) 

Na gestão do Estádio, procurar-se-á servir todos os interessados, no sentido de se 
rentabilizar a sua utilização, no âmbito das dimensões do Desporto Competição, do 
Desporto Espectáculo, do Desporto Lazer e outras actividades de interesse para o Concelho 
de Leiria. 

Artigo 4º 

(Acesso para utilização) 

4. Terão acesso ao Estádio os utentes devidamente identificados e autorizados pela 
Câmara Municipal de Leiria de acordo com o presente Regulamento.  

5. Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 
pelos funcionários da Câmara Municipal, também devidamente identificados, devendo 
respeitar sempre as suas indicações.  
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6. O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade sempre 
que a Câmara Municipal considerar necessário para o bom funcionamento do complexo 
e/ou das actividades.  

Artigo 5º 

 (Autorização para utilização do Estádio e seus equ ipamentos)  

1. A utilização de instalações e equipamentos, seja ela por períodos de tempo reduzidos, 
ou ainda por época desportiva, deverá ser  solicitada  à Câmara Municipal de Leiria, nos 
termos previstos neste regulamento, que autorizará tendo em atenção as prioridades e 
condições de cedência adiante definidas. 

2. A autorização de utilização do Estádio será comunicada por escrito aos interessados, 
com a indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada 
quando motivos ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o 
justifiquem. 

3. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos do 
Estádio para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra utilização. 

4. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser retirados 
dos espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de forma a garantir 
a segurança e conservação dos mesmos, e a não prejudicar a utilização dos espaços de 
prática por parte de outras entidades seja nas  situações de treino ou de competição.   

5. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns equipamentos ou 
objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua remoção parcial 
ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, cabendo à 
Câmara Municipal de Leiria a autoridade para coordenar este processo.  

6. Caberá à Câmara Municipal de Leiria, em articulação com as entidades utilizadoras, 
definir quais os espaços reservados para guardar os equipamentos e outros objectos. 

7. A autorização de utilização do Estádio poderá ser cancelada definitiva ou 
temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

d) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 

e) Danos produzidos no Estádio ou em quaisquer equipamentos ou materiais 
nele integrados, provocados por deficiente utilização. Não será levantado o 
cancelamento enquanto não forem financeiramente cobertos pela entidade 
/grupo de utentes responsável; 

f) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

f) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

8. O Estádio só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas. 

Artigo 6º 

(Utilização para organização de competições desport ivas) 

1. Sempre que houver  cedência de utilização para a organização de competições 
desportivas, as entidades promotoras das actividades deverão obter as respectivas 
licenças e autorizações necessárias à sua realização e serão responsáveis pelo seu 
policiamento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 238/92, de 29 de Outubro. 

2. É da responsabilidade da entidade organizadora da competição desportiva, a definição e 
controlo do direito de acesso aos camarotes do Estádio, com excepção do Camarote 
Presidencial. 
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3. Compete à Câmara Municipal de Leiria a definição do direito de acesso ao Camarote 
Presidencial para toda e qualquer actividade. 

4. À entidade organizadora da competição desportiva compete definir e organizar a 
utilização dos espaços destinados à fixação da publicidade amovível. 

Artigo 7º 

(Utilização do Estádio para fins não desportivos)  

A utilização do Estádio para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal de Leiria, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as 
condições definidas por aquela.  

Artigo 8º  

(Requisição do Estádio)  

1. A Câmara Municipal pode requisitar o Estádio, sempre que necessário, ainda que com 
prejuízo dos utentes. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que 
possível, compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe 
restituída a verba entretanto despendida. 

Artigo 9º 
(Utilização simultânea do Estádio)  

1. Está prevista a possibilidade de utilização em simultâneo de instalações do Complexo, 
quer para treinos quer para competições, mas não é autorizada a utilização de duas 
zonas de prática na mesma instalação, para competições. 

2. Para uma melhor coordenação da utilização em simultâneo das instalações do 
Complexo deverão as entidades informar por escrito semanalmente o horário dos 
treinos, e com a devida antecedência o horário das competições, que serão articulados 
de acordo com a ordem de prioridades estabelecida.  

3. A utilização de dois espaços de prática na mesma instalação (ex. Relvado n.º1 e Pista) 
apenas poderá ser autorizada em situações de treino e sempre com prévia autorização 
da Câmara Municipal de Leiria, depois de concertada a sua utilização entre esta e as 
entidades utilizadoras. 

Artigo 10º 
(Utilização propriamente dita) 

1. À entrada é obrigatório apresentar identificação  ao funcionário em serviço, sempre 
que solicitada.  

2. Deve ser  sempre respeitado o espaço reservado a cada prática desportiva de acordo 
com as normas vigentes. 

3. Deverão seguir rigorosamente as instruções que são dadas pelo pessoal em serviço, no 
absoluto respeito pelas normas vigentes. 

4. À  Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 
instalações, de utentes que desrespeitem as normas de utilização e todo o regulamento 
do complexo e que perturbem o normal funcionamento das actividades e dos serviços 
administrativos. 

5. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e equipamentos os funcionários da 
Câmara Municipal de Leiria e os responsáveis pela sua utilização. 

6. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Estádio, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados nos mesmo, durante o período de utilização ou 
desta decorrente. 
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7. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, ou pela organização das 
actividades, autorizar ou não a permanência de assistência às suas actividades. 

8. Só será permitida a utilização das zonas de relva,  nomeadamente Viveiros e Relvados 
n.º 1  e n.º 2 desde que devidamente autorizados pela Câmara Municipal Leiria. 

9. O pedido de  utilização de zonas de relva deverá ser devidamente justificado, quando se 
tratar de actividade desportiva diferente daquela a que se destina, e só será autorizado, 
após avaliação do tipo, duração e período de utilização, se não trouxer inconvenientes 
para a relva. 

10. Não serão permitidos jogos com bola na Pista de Atletismo Sintética e nas zonas 
reservadas para os concursos de Atletismo. 

11. Em situação ou períodos de treino apenas poderão ser utilizados os corredores 3, 4, 5, 
6, 7 e 8, da Pista de Atletismo Sintética de forma a salvaguardar o natural desgaste do 
piso. 

12. Apenas e só excepcionalmente poderão ser utilizados os corredores 1 e 2 da  Pista  de 
Atletismo Sintética, nomeadamente em dias de competições e testes ou quando 
devidamente autorizados pela Câmara Municipal de Leiria e devidamente justificados 
pelos requerentes. 

13. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários da Câmara Municipal de 
Leiria no transporte e na montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos 
requisitados. 

14. A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras. 
15. É proibido fumar em todos os espaços fechados do Complexo  do Estádio. 
16. É proibida a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas no Complexo do 

Estádio. 
17. O Estádio Municipal possui, na recepção uma caixa para os utentes colocarem as suas 

reclamações e/ou sugestões. 
Artigo 11º 

(Horário de utilização) 

 

 

1. HORÁRIO REGULAR 

PERÍODO DO 
ANO 

PERÍODO 
DO DIA 

DIAS ÚTEIS SÁBADOS DOMINGOS FERIADOS 

15 DE 
SETEMBRO 

Manhã 08H30 às 12H30 09H00 às 
13H00 

09H00 às 
13H00 

ENCERRADO 

A Almoço ENCERRADO ENCERRADO ENCERRADO ENCERRADO 

14 DE JUNHO Tarde/Noite 14H00 às 23H00 15H00 às 
19H00 

ENCERRADO ENCERRADO 

15 DE JUNHO Manhã 08H30 às 12H30  09H00 às 
13H00 

09H00 às 
13H00 

ENCERRADO 

A Almoço ENCERRADO ENCERRADO ENCERRADO ENCERRADO 

14 DE 
SETEMBRO 

Tarde/Noite  15H00 às 23H00 15H00 às 
20H30 

ENCERRADO ENCERRADO 

 

2. É considerada utilização em horário nocturno : 
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- a partir das 18.30 horas,  no período de 15 Setembro a 14 de Junho; 

- a partir das 20.00 horas, no período de 15 de Junho a 14 de Setembro; 

3. Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 
realização de competições ou outros eventos, o qual deverá ser justificado e solicitado 
com um mínimo de 48 horas de antecedência, devendo ser  autorizado pala Câmara 
Municipal de Leiria. 

III – CEDÊNCIA / LOCAÇÃO DO ESTÁDIO 
 

Artigo 12º 
(Condições de cedência / locação do Estádio) 

1. O Estádio pode ser cedido/arrendado de duas formas: 

a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo / época desportiva; 

b) Com carácter pontual; 

2. Os pedidos de cedência/arrendamento do Estádio devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Agosto de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 48 horas antes da utilização; 

c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 
praticar, a zona de prática pretendida, o período  horário de utilização, 
número previsto de praticantes e nome e contacto telefónico da pessoa 
responsável pelo grupo/equipa utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 

5. Se no caso previsto na alínea a) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar 
o Estádio antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 24 horas antes, 
sob pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 13º 

 (Ordem de Prioridades na Cedência das Instalações)  

A cedência para utilização de cada uma das instalações estará sujeita à seguinte ordem de 
prioridades : 

Relvado n.º1 
1º. Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de 

Leiria; 

2º. Treinos e competições de Futebol da equipa sénior da União Desportiva de 
Leiria; 

3º. Treinos e competições de Lançamento do Dardo e Disco por parte de atletas    

           federados realizados e organizados por entidades do Concelho: 

a)  Sem a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

b)  Com a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

4º. Treinos e competições de Futebol de equipas de outros escalões da União 
Desportiva  

            de Leiria; 
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5º. Treinos e competições de Futebol de outras equipas do Concelho 
participantes em  

            quadros competitivos federados: 

a)  Sem a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

b) Com a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

6º. Treinos e Competições de Lançamento do Martelo por parte de atletas 
federados    

           realizados e  organizados por entidades do Concelho.  

7º. Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras  

            entidades do Concelho: 

a) Sem a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

b)    Com a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

8º. Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

9º. Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

10º. Actividades não desportivas. 

Relvado n.º 2 
1º. Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

2º. Treinos  de Futebol da equipa sénior da União Desportiva de Leiria; 

3º. Treinos e competições de Lançamento do Disco e do Martelo, por parte de atletas  

          federados realizados e organizados por entidades do Concelho.  

4º. Treinos e competições de Futebol de equipas de outros escalões da União 
Desportiva de  

           Leiria; 

5º. Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e outras 
entidades  

            do Concelho: 

a)      Sem a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

c)    Com a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

6º. Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

7º. Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao Concelho; 

8º. Actividades não desportivas. 

Pista de Atletismo / Zonas de Saltos e Lançamentos 
 

1º       Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

2º      Treinos e competições de Atletismo organizadas por Clubes do Concelho participantes 
em  

          quadros  competitivos federados; 

a)     Sem a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

c)      Com a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 
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3º    Treinos e competições de Atletismo de âmbito federado realizados e organizados por 
outras  

        entidades com sede no Concelho.  

4º   Treinos e competições de Atletismo de âmbito escolar realizados e organizados por 
outras  

       entidades com sede no Concelho.  

5º   Treinos e competições de Atletismo de âmbito federado realizados e organizados por 
outras  

        entidades fora do Concelho.  

6º   Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e outras 
entidades do  

       Concelho: 

a) Sem a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

b)    Com a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

7º  Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

8º  Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao Concelho; 

9º  Actividades não desportivas. 

Campo Pelado 
1º     Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

2º     Treinos  de Futebol da equipa sénior da União Desportiva de Leiria;  

       3º     Treinos e competições de Futebol de equipas de outros escalões da União 
Desportiva de  

        Leiria; 

      4º   Treinos e competições quadros competitivos  federados realizados e organizados 
por outras  

        entidades com sede no Concelho. 

5º    Treinos e competições de quadros competitivos federados realizados e 
organizados por  

        entidades fora do Concelho, mas que envolvam a participação de desportistas do  

        Concelho.  

6º    Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e outras 
entidades  

        do Concelho: 

a)     Sem a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

b)   Com a propriedade ou gestão de instalações desportivas próprias; 

       7º     Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

 8º      Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao Concelho; 

 9º     Actividades não desportivas. 

V – TAXAS  
 

Artigo 14º 
(Recibos e montantes das taxas) 
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1. Será passado um documento comprovativo de despesa  pelas taxas cobradas, pela 
utilização do Estádio. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do anexo I a este regulamento. 

3. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sob re o Valor Acrescentado - I.V.A. 

Artigo 15º 
(Benefícios financeiros pela utilização do Estádio)  

1. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 
acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 
televisiva de determinado evento, será cobrada a taxa prevista no anexo I. 

Artigo 16º 
(Publicidade no Estádio) 

 
3. A definição da exploração publicitária do Estádio, no interior e exterior do Complexo, é 

da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria.  
 
4. Às entidades que pretendam realizar qualquer exploração publicitária na realização de 

eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e devem 
solicitar autorização à Câmara Municipal de Leiria e acordar as respectivas 
contrapartidas. 

Artigo 17º 
 (Prazos de pagamento) 

5. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o 
pagamento, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 
Câmara Municipal. 

6. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

7. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização da instalação no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização da instalação e que por cada mês de atraso no pagamento ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

8. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar 
o facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 18º 
(Caução)  

5. As entidades utilizadoras, com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Estádio, de uma caução no montante de 20.000$00 (vinte mil escudos); 

6. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 

7. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem.  

8. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 
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VI - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 19º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 15º, 16º, 17º e 18º do 
Decreto-Lei n.º 270/89, de 18 de Agosto, que constam do anexo II a este regulamento. 

VI – BAR 
Artigo 20º  

(Exploração do(s) Bar(es)) 

1. A exploração do(s) bar(es) é da exclusiva responsabilidade das entidades apenas 
durante a realização de eventos desportivos organizadas por estas ou em que 
participem. 

2. Em todas as outras situações a responsabilidade da exploração do(s) bar(es) é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria, que se assim o entender, pode ser 
concessionado mediante a realização de concurso público. 

VII- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 21º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 

Artigo 22º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 23º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano 
após essa data. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de  regulamentos revistos, considerar-se-á sempre o 
início do ano lectivo / época desportiva do ano respectivo. 

ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Estádio) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Taxa de utilização para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação 
regular  : 

 Treinos Competições 
desportivas sem 

Competições 
desportivas com 
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entradas pagas entradas pagas 

Campo Relvado N.º 1 10.000 $00 12.500 $00 30.000 $00 

Campo de Futebol 
Pelado 

1.750$00 2.200 $00 15.000 $00 

Pista de Atletismo e 
Zonas de Saltos e 
Lançamentos 

1.500$00 1.900 $00 12.500 $00 

b) Taxa de utilização para entidades exteriores ao Concelho de Leiria com marcação 
pontual  : 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Campo Relvado N.º 1 13.300 $00 16.600 $00 50.000 $00 

Campo de Futebol 
Pelado 

2.300 $00 2.900 $00 20.000 $00 

Pista de Atletismo e 
Zonas de Saltos e 
Lançamentos 

2.000 $00 2.500 $00 17.500 $00 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria : 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por 
crianças ou jovens com idade até 16 anos (inclusive); 

- PSP, GNR, RAL; 

d) Têm uma utilização gratuita do Complexo do Estádio as seguintes 
entidades : 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 
Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de 
carácter federado (treinos e competições por si organizadas 
ou em que participem); 

- Instituições de Solidariedade Social; 

- Equipas / Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do 
Município de Leiria; 

- Bombeiros do Concelho de Leiria; 
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- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por 
deliberação camarária; 

e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria : 

 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Campo Relvado N.º 1 16.600 $00 20.150 $00 70.000 $00 

Campo de Futebol 
Pelado 

2.900 $00 3.600 $00 40.000 $00 

Pista de Atletismo e 
Zonas de Saltos e 
Lançamentos 

2.500 $00 3.100 $00 37.500 $00 

 

f) Os valores de todas as taxas serão acrescidos de 10% sempre que a 
utilização se verificar em horário nocturno; 

2. Pista de Atletismo e Zonas de Saltos e Lançamentos : 

a) Taxa de utilização por pessoa:  

Diurno  = 200 $00 

Nocturno = 220 $00 

b) Beneficiam de descontos sobre as taxas : 

- os portadores de Cartão Jovem = 25%* 

- os portadores de Cartão 65 anos = 25%* 

* Estes descontos não são cumulativos com outros descontos; 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas os cidadãos das 
seguintes entidades com sede no Concelho de Leiria : 

- PSP, GNR, RAL; 

d) Têm uma utilização gratuita os cidadãos  das seguintes entidades : 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do 
Município de Leiria; 

- Bombeiros do Concelho de Leiria; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por 
deliberação camarária; 
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3. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Taxa de utilização para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação 
regular  : 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Campo Relvado N.º 1 15.000 $00 18.750 $00 45.000 $00 

Campo de Futebol 
Pelado 

2.625$00 3.280 $00 22.500 $00 

Pista de Atletismo e 
Zonas de Saltos e 
Lançamentos 

2.250$00 2.800 $00 18.750 $00 

b) Taxa de utilização para entidades exteriores ao Concelho de Leiria com marcação 
pontual  : 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Campo Relvado N.º 1 19.950 $00 24.900 $00 75.000 $00 

Campo de Futebol 
Pelado 

3.450 $00 4.300 $00 30.000 $00 

Pista de Atletismo e 
Zonas de Saltos e 
Lançamentos 

3.000 $00 3.750 $00 26.250 $00 

e) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades   com sede no Concelho de Leiria : 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por 
crianças ou jovens com idade até 16 anos (inclusive); 

- PSP, GNR, RAL; 

f) Têm uma utilização gratuita do Complexo do Estádio as seguintes entidades 
: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 
Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de 
carácter federado (treinos e competições por si organizadas 
ou em que participem); 

- Instituições de Solidariedade Social; 
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- Equipas / Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do 
Município de Leiria; 

- Bombeiros do Concelho de Leiria; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por 
deliberação camarária; 

 

g) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria : 

 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Campo Relvado N.º 1 24.900 $00 31.100 $00 105.000 $00 

Campo de Futebol 
Pelado 

4.350 $00 5.400 $00 60.000 $00 

Pista de Atletismo e 
Zonas de Saltos e 
Lançamentos 

3.750 $00 4.680 $00 56.250 $00 

 

h) Os valores de todas as taxas serão acrescidos de 10% sempre que a 
utilização se verificar em horário nocturno. 

Anexo II 

(Artigos 15º, 16º, 17º e 18º do Decreto – Lei n.º 2 70/89, de 18 de Agosto) 

Artigo 15º 

- Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo a 
estabelecer nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 10º deste diploma; 

b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 

c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a simples entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o 
decurso de um encontro desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do 
juiz da partida; 

f) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
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instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

g) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes 
em recintos desportivos cobertos; 

h) a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos similares; 

Artigo 16º - 

1 – Às contra-ordenações previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior correspondem 
coimas de 5.000$00 a 15.000$00, quando praticadas por espectadores, e de 25.000$00 a 
100.000$00, quando praticadas por proprietários ou concessionários. 

2- Às contra-ordenações previstas nas alíneas d), e), f), g) e h) correspondem coimas de 
10.000$00 a 50.000$00. 

3- Aos dirigentes dos Clubes que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de 
distúrbios de qualquer natureza, quando tal não constituir ilícito criminal, é aplicável a coima 
de 100.000$00 a 200.000$00, sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

4- Aos jogadores, treinadores, médicos, massagistas ou quaisquer empregados dos Clubes 
desportivos que assumirem os comportamentos referidos no número anterior, quando estes 
não constituírem ilícitos criminais, são aplicáveis coimas de 50.000$00 a 100.000$00, sem 
prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

5- Qualquer indivíduo a que seja aplicada coima por infracção prevista no presente diploma 
poderá ser sujeito a inibição de entrada em recintos desportivos pelo período máximo de 
dois anos. 

Artigo 17º - 

1 – O produto das coimas previstas no artigo anterior acresce às verbas afectas, nos termos 
da lei, ao Ministério da Administração Interna para suporte de encargos com o policiamento 
dos espectáculos desportivos e da formação especializada dos elementos das forças de 
segurança na prevenção e controlo das manifestações de violência associada ao desporto. 

2- O processamento das contra-ordenações e aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitas ao regime geral do Decreto-Lei n.º 433/82, de 
27 de Outubro. 

3- A instrução dos processos por Contra-ordenação cabe à autoridade policial que levantar o 
auto, competindo a aplicação das coimas ao Director-Geral dos Desportos e, nas Regiões 
Autónomas, à entidade regional competente. 

Artigo 18º - O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se 
realizarem em recintos desportivos. 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o Regul amento supra e 
submetê-lo a apreciação da Assembleia Municipal, no s termos da alínea a) do n.º 3 do 
artigo 51º e da alínea c) do n.º 2 do artigo 39º do  Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de 
Março, na redacção dada pela Lei n.º 18/91, de 12 d e Junho. 

** 

PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS D E FREGUESIA 
(DA-48) 
N.º2247/99 Foram presentes os Protocolos que abaixo se transcrevem: 
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“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 

PROTOCOLO 

DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO :  Melhoria e Conservação do Pavilhão Desportivo dos Marrazes 
Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 6º da Lei número 23/97, de 2 de Junho, 
designadamente no número 4 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia qualquer das competências dos municípios, devendo, para tal, ser 
assegurado pela Câmara Municipal o respectivo financiamento e apoio técnico (Artigos 8º e 
11º do Decreto - Lei n.º 77/84, de 8 de Março). 

Verificando-se que o projecto da Junta de Freguesia de Marrazes é de grande importância 
para a melhoria das condições de prática desportiva da população da Freguesia de 
Marrazes, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, 
representada pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Leiria , e a Junta de Freguesia 
de Marrazes, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Melhoria 
e Conservação do Pavilhão Desportivo dos Marrazes” , que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Melhoria e Conservação do Pavilhão 
Desportivo dos Marrazes” , na freguesia de Marrazes.  

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Marrazes a competência 
para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de 
Marrazes, assegurando para o efeito o respectivo financiamento, até ao montante de Esc. 
2.500.000$00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Escudos), com  I.V.A. incluído. 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Marrazes, designadamente 
na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Elaborar e visar os autos de medição; 

c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras 
Municipais, no respeito pelos princípios legais que regem a execução de 
empreitadas de obras públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Marrazes da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Marrazes exercer os 
poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
adjudicação final da obra. 
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b) A sua execução, de acordo com o projecto e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da 
Obra, Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do 
Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição, elaborados e confirmados por 
técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade financeira para tal 
transferência. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar 
a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao 
não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de Marrazes. 

Cláusula Sexta 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE MEMÓRIA 

PROTOCOLO 

DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Melhoria do Piso do Pavilhão Desportivo d a Memória 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 6º da Lei número 23/97, de 2 de Junho, 
designadamente no número 4 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia qualquer das competências dos municípios, devendo, para tal, ser 
assegurado pela Câmara Municipal o respectivo financiamento e apoio técnico (Artigos 8º e 
11º do Decreto - Lei n.º 77/84, de 8 de Março). 

Verificando-se que o projecto da Junta de Freguesia de Memória é de grande importância 
para a melhoria das condições de prática desportiva da população da Freguesia da 
Memória, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, 
representada pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, e a Junta de Freguesia 
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de Memória, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Melhoria 
do Piso do Pavilhão Desportivo da Memória” , que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Melhoria do Piso do Pavilhão Desportivo da 
Memória” , na freguesia de Memória.  

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Memória a competência 
para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de 
Memória, assegurando para o efeito o respectivo financiamento, até ao montante de Esc. 
4.233.600$00 (Quatro Milhões Duzentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos Escudos), 
acrescido de 17% de I.V.A., totalizando o valor de Esc. 4.953.312$00 (Quatro Milhões 
Novecentos e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Doze Escudos). 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  

e) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Memória, designadamente na 
execução do projecto e na fiscalização da obra; 

f) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 

g) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras 
Municipais, no respeito pelos princípios legais que regem a execução de 
empreitadas de obras públicas; 

h) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Memória da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Memória exercer os 
poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

d) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
abertura do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

e) A sua execução, de acordo com o projecto e com as indicações da 
Fiscalização. 

f) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da 
Obra, Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do 
Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja 
disponibilidade financeira para tal transferência. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar 
a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao 
não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 
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Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de Memória. 

Cláusula Sexta 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica.” 

 A Câmara depois de analisar os Protocolos em epígr afe, delibera, por 
unanimidade, aprová-los e remetê-los à Assembleia M unicipal para aprovação. 

** 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE SEGODIM – PEDIDO DE  SUBSÍDIO 
N.º2248/99 Presente o ofício datado de 99.08.10 do CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
DE SEGODIM, que solicita apoio para a realização do 2.º Grande Prémio de Ciclismo  a 
realizar no dia 4 de Setembro do corrente ano. 

Analisado o assunto a Câmara, de acordo com a alíne a i) do n.º 1 do art.º 
51º do Decreto-Lei 100/84, de 29 de Março, com as a lterações introduzidas pela Lei n.º 
18/91, de 12 de Junho, delibera, por unanimidade, a tribuir um subsídio de 50.000$00 
ao Centro Cultural e Recreativo de Segodim. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PROTOCOLO COM A FILÁRMONIA DAS BEIRAS 
N.º2249/99 Presente a minuta do Protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a Associação Musical das Beiras que abaixo se transcreve: 

“MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Preâmbulo  
O acesso da população desta região à fruição cultural é um direito e a sua 

consumação um indicador fundamental do nível da sua qualidade de vida. 
O desenvolvimento sustentado da região preconiza a estruturação de 

equipamentos e recursos humanos que proporcionem aos cidadãos uma actividade cultural 
regular, prosseguindo objectivos de qualidade e profissionalismo. 

A criação de instrumentos de vocação cultural regionais valoriza o processo de 
descentralização em relação a Lisboa e ao Porto e efectiva realmente a regionalização da 
cultura. 

A existência de agentes culturais de índole regional serve de estímulo para os 
seus talentos individuais conferindo-lhes oportunidades de formação e perspectivas de 
emprego, despistando a migração destes seus valores para os grandes centros. 

O incentivo institucional das Autarquias da região, o seu empenhamento e 
contributo, são fundamentais para garantir viabilidade às estruturas sócio – culturais 
regionais. 

Aceitando os propósitos enunciados e no sentido de lhes dar cumprimento, as 
entidades signatárias, celebram entre si o presente protocolo que se rege pelos seguintes 
termos: 



99.09.01 

CMLeiria/Acta n.º 34 

01456-(81) 

1. A Filarmonia das Beiras – Orquestra Regional das Beiras é uma orquestra 
profissional cujos objectivos assentam na preservação e divulgação da música clássica nos 
demais Municípios da região. 

2. A Filarmonia das Beiras visa gerar novos públicos, servir a comunidade 
musical regional e contribuir para a formação profissionalizante de jovens músicos oriundos 
da região. 

3. A Filarmonia das Beiras e a Câmara Municipal de Leiria partilham o 
objectivo de implementar actividades culturais no Concelho e na região. 

4. A Filarmonia das Beiras defende a qualidade artística e pedagógica, bem 
como o profissionalismo nos domínios referidos, consubstanciando a visibilidade e 
notoriedade próprias que, decerto, se associarão e confundirão com as do Concelho e da 
região. 

5. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a participar no projecto da 
Orquestra Filarmonia das Beiras realizando 3 concertos anuais, comparticipando a 
Autarquia com o montante anual de Esc.:2.025.000$00;. 

6. Sem prejuízo do seguimento da programação anual da Orquestra, a 
Filarmonia das Beiras colaborando com a Autarquia propõe-se estudar e realizar programas 
específicos que se pertinentes ao desenvolvimento da cultura musical na região. 

7. A promoção dos concertos da Filarmonia das Beiras será feita pelos meios 
da Câmara Municipal de Leiria. 

8. O encargo com o transporte e alimentação da Orquestra é da Câmara 
Municipal de Leiria. 

9. O montante da comparticipação da Câmara Municipal de Leiria nos custos 
dos concertos da Filarmonia das Beiras será entregue em “duodécimos mensais”, mediante 
transferência bancária a favor da Associação Musical das Beiras; ou, em alternativa, no 
decorrer do mês subsequente ao da celebração do presente Protocolo. 

10. O presente protocolo tem a duração de um ano, tacitamente renovável por 
igual período, se não for denunciado por qualquer das partes signatárias com um mínimo de 
sessenta dias de antecedência.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a minut a do Protocolo de 
colaboração em epígrafe, e conferir poderes à Ex.ma  Senhora Presidente para outorga 
do mesmo em representação da Câmara Municipal. 

** 

Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procedimento  Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei N.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- MERCADO FALCÃO – ABERTURA DE INQUÉRITO 
- ADESÃO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO BAIX O 

MONDEGO 
- 30º ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO TOKUSHIMA/LEIRIA 
-  

** 

MERCADO FALCÃO – ABERTURA DE INQUÉRITO (TL)28-2 
N.º2250/99 Presente uma participação do Sr. Fernando Inácio Clemente, encarregado de 
Mercado, dando conhecimento da ocorrência verificada em serviço no dia 11 de Agosto 
cerca das 21 horas, no Mercado Falcão (Hortofrutícola). 

A Câmara delibera, por unanimidade, mandar abrir um  processo de 
inquérito nos termos dos artigos 110º e 112º do Reg ulamento dos Mercados e Feiras 
do Concelho de Leiria, nomeando para inquiridora a Eng.ª Maria Manuela Catarino 
Carvalhão Tavares Resende, Chefe da Divisão de Ambi ente e Serviços Urbanos. 
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** 

ADESÃO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO BAIX O MONDEGO 
N.º2251/99 Na sequência das deliberações N.º 364/99 , de 17 de Fevereiro de 1999 e N.º 
1762/99 de 7 de Julho de 1999, a Câmara delibera, p or unanimidade solicitar à 
Assembleia Municipal de acordo com a alínea a) do n .º 3 do art.º 51º do Decreto-Lei n.º 
100/84, de 29 de Março com a redacção dada pela Lei  n.º 18/91, de 12 de Junho a 
autorização para participar nas negociações tendent es à formalização do projecto do 
Sistema Regional de Abastecimento de Água (Baixo/Mo ndego/Lis) 

** 

30º ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO TOKUSHIMA/LEIRIA 
N.º2252/99 No prosseguimento da deliberação de 99-06-02, após a visita de uma delegação 
da Prefeitura de Tokushima em Julho, liderada pelo seu vice-presidente, foi reiterado o 
convite para que uma delegação de Leiria de desloque em Outubro a Tokushima para 
participar na comemoração do 30º aniversário da geminação que aquela cidade pretende 
organizar, tendo sido manifestado grande interesse para que a delegação de Leiria inclua 
mais elementos. 
 Face ao interesse manifestado pela Perfeitura de Tokushima em receber uma 
delegação mais vasta e ainda por se considerar, face à geminação existente entre a Escola 
N.º 6 da Cruz d’Areia e a escola de Shimanchi, que a aquela escola deveria ser 
representada na delegação, bem como o vencedor do concurso “Gentes, artes, património e 
paisagem”, é de considerar como desejável que a delegação que se desloca a Tokushima 
seja integrada por 10 elementos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com o número indicado 
pela Comissão de Geminações como o mais conveniente  para integrar a comitiva 
oficial que se desloca a Tokushima no próximo mês d e Outubro para participar na 
comemoração do 30º aniversário da geminação, suport ando os encargos inerentes à 
deslocação. 

** 

PROJECTO DE FORMAÇÃO(ÁREA DO DESPORTO) 

N.º2253/99 Na sequência da deliberação de 98.11.25, a Acção de Formação designada 
«As Autarquias e o Desporto» será substituída pelo Seminário «As Autarquias e as Políticas 
Desportivas Locais, Regionais e Nacional»organizado pela ANMP, a realizar em Santarém 
nos dias 25 e 26 de Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera concordar co m a alteração 
efectuada. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, 
Director do Departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 
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Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, ao primeiro dia do mês de Setembro do 
ano de mil novecentos e noventa e nove. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


