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Acta n.º 14/2009 
 

 

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

Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

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

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

Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Dr.ª Lucinda 

Gaspar Antunes Caleira e a Dona Célia Maria do Arneiro, em substituição do Senhor 

Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, por motivos devidamente justificados. 

Esteve presente, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

Senhor Arq.º Paulo Ramos, Chefe de Divisão, e o Senhor Arq.º Adail Gonçalves Silva, 

Técnico Superior, para prestação de esclarecimentos sobre os processos de obras 

particulares e de loteamento, por parte do Departamento de Obras Municipais, o Senhor 

Eng.º Carlos Alberto Dias Marques para a prestação de esclarecimentos sobre os 

processos de obras municipais. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................9 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares............................................9 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1385/99 – Joaquim Silva Oliveira....................9 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 107/04 – Eliane Maria dos Santos Moreira 

Sousa............................................................................................................................10 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1491/04 – AGOSPAN, Padaria e Pastelaria, 

Lda................................................................................................................................10 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 214/05 – Joaquim Oliveira Pedro Matias ......12 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 480/06 – BP Portugal, Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes, SA..................................................................................13 
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1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1217/06 – António Ferreira ...........................13 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1270/06 – Luís Ferreira Lopes......................14 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 31/07 – Liga Social e Cultural Campos do Lis

 15 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 728/07 – Totta, Crédito Especializado, 

Instituição Financeira de Crédito, SA ............................................................................16 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 902/07 – Fernando Miguel Estrela de Sousa

 17 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 954/07 – Clementina Maria Gomes Oliveira 

Gordo e Outro ...............................................................................................................18 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 1026/07 – José da Conceição Jorge...........20 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 1236/07 – Agostinho Luís de Oliveira Cunha

 21 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 82/08 – José de Jesus Oliveira ...................22 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 317/08 – BRISANORTE, Pastelarias, Lda. .23 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 408/08 – Construções Francisco Henriques e 

Domingos, Lda. .............................................................................................................25 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 414/08 – José da Conceição Jorge.............25 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 502/08 – PARITINEI, Gestão E Imobiliário, 

SA 26 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 630/08 – FAPLANA, Fábrica de Plásticos de 

Leiria, Lda. ....................................................................................................................27 

1.1.20. Processo de obras particulares n.º 643/08 – Manuel Rui de Jesus Muchenga ..28 

1.1.21. Processo de obras particulares n.º 736/08 – FERDULIZ, Sociedade de 

Construções, Lda. .........................................................................................................29 

1.1.22. Processo de obras particulares n.º 752/08 – Rui Miguel Antunes Oliveira .........30 

1.1.23. Processo de obras particulares n.º 822/08 – António Ferreira Roque................32 

1.1.24. Processo de obras particulares n.º 12/09 – Maria Avenilde Branco Pedrosa.....33 

1.1.25. Processo de obras particulares n.º 72/09 – Florinda do Carmo .........................34 

1.1.26. Processo de obras particulares n.º 101/09 – Susana Margarida Carvalho 

Baptista Flora................................................................................................................35 

1.1.27. Processo de obras particulares n.º 262/09 – Santursol Empreendimentos 

Imobiliários, SA .............................................................................................................35 

1.2. Análise do processo de pedido de informação n.º 12/08 – MARTIFER, Gestão de 

Investimentos SA ..........................................................................................................37 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 24/04 – Dulcínia Vieira Florêncio.....................38 

1.4. Relatório de actividades desenvolvidas pelos serviços de fiscalização durante o 

mês de Maio .................................................................................................................38 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento ....................................................39 
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1.5.1. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação dos 

Irmãos Maristas.............................................................................................................39 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 1/04 – Álvaro Guerra de Oliveira Santos .................40 

Ponto dois ...................................................................................................................40 
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Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria: Requerente: 

Gonçalo Pedro de Oliveira Ribeiro. Rectificação.........................................................133 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do munícipe Senhor Artur de Jesus Ferre irinho 

 

O Senhor Artur de Jesus Ferreirinho  mencionou que, desde Outubro de 2008, 

mês em que esteve presente na reunião de Câmara a falar sobre o problema que o 

afectava, causado pelo empreiteiro a quem a Câmara adjudicara uma obra, a situação 

se mantinha inalterada, a que acrescia ainda o conhecimento de que o saneamento iria 

passar por lá. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  propôs marcar uma reunião no 

local, na semana seguinte, para averiguar a situação, visto a Câmara ter obtido 

informações contrárias às fornecidas pelo munícipe. 

 

Intervenção do munícipe Senhor Joaquim Carvalho Sou sa 

 

O Senhor Joaquim Carvalho Sousa  manifestou o seu desagrado pela 

construção de um edifício no centro da aldeia sem ter em conta as características da 

mesma e pela ocupação abusiva do espaço público. 

A Senhora Presidente  disse que o projecto fora aprovado por unanimidade pela 

Câmara, por ser um projecto interessante para o local, o que não queria dizer que não 

pudessem existir acertos tanto a nível dos exteriores como dos espaços públicos, no 

sentido de promover a melhor convivência entre a edificação e o largo, centro cívico da 

terra. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  afirmou que, por diversas vezes, 

se deslocou ao local com técnicos do DOM, onde falaram com representantes da 

população, inclusive com o pároco da freguesia e respectiva Comissão da Igreja, não 

tendo sido feito nada à revelia das pessoas. Mais informou que as soluções 

implementadas corresponderam a sugestões técnicas do Município dirigidas ao 

empreendedor. 

Também explicou o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  que existe 

aquele triângulo (espaço) que sempre fora reivindicado pela população dos Marinheiros 

como sendo um terreno da capela. No desenvolvimento do projecto, o Município deu 

indicações para aquele espaço ser respeitado e se possível ampliado, o que veio a 

acontecer. 
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Explicou ainda que, desde o muro até ao empreendimento, todo aquele espaço 

era público, podendo ser utilizado por todos, nomeadamente a área de estacionamento. 

Relativamente aos sentidos de trânsito que estavam implementados, no entender do 

Município, eram os que melhor defendiam o aglomerado. A Rua 20 de Junho ficará com 

sentido único, a largura da estrada ficará inferior e serão ampliados os passeios de 

forma a reduzir a velocidade, criando melhores condições de circulação viária e 

pedonal. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  afirmou que quando se aprovou o projecto 

do «Pingo Doce» não se aprovaram os arranjos exteriores, pelo que, no que concerne 

aos passeios, deveria o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho assumir o que 

dissera porque estavam perigosos. 

A Senhora Presidente  esclareceu que o projecto, quando foi presente em 

reunião de Câmara para ser aprovado, fazia-se acompanhar dos arranjos exteriores; 

acontece que, no decorrer da obra, constataram-se situações que deviam ser 

optimizadas. 

 

Intervenção do munícipe Senhor Luís Alberto Clement e Ferreira 

 

O Senhor Luís Alberto Clemente Ferreira disse que, na sequência das 

notícias vindas a público sobre a localização da «Loja do Cidadão» no Topo Norte do 

Estádio, os comerciantes do Centro Histórico vinham manifestar a sua indignação e 

pedir à Câmara para ter em atenção que era necessário reabilitar o Centro Histórico e 

nada melhor que a Loja do Cidadão para esse efeito. 

  

Intervenção do munícipe Senhor Dr. Pedro Carvalho 

 

O Senhor Dr. Pedro Carvalho, em representação do Senhor Jaime Manso, 

apresentou uma carta a propor a localização da Loja do Cidadão, que fica apensa à 

presente acta. 

A Senhora Presidente  explicou que a escolha da localização da Loja do 

Cidadão não competia ao Município de Leiria mas ao Governo, através da Agência da 

Modernização Administrativa. Mais explicou que o Município servia de intermediário 

para o fornecimento de hipóteses no território, para a localização da Loja do Cidadão, 

competindo à Agência de Modernização Administrativa fazer a respectiva opção em 

termos de área e de localização. 

A Senhora Presidente  reiterou que ao Município de Leiria só competia dar 

indicações a quem tinha a responsabilidade e a competência para fazer as escolhas e 

tomar a decisão final. 
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Mencionou, por fim, que este assunto iria ser abordado nesta reunião no ponto 

em fora agendado.   

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 

 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  deu conhecimento da inauguração do 

Agro Museu D. Julinha no dia 27 de Junho, pelas 15 horas. 

 

 

 Ordem do dia   

 

DLB N.º 0918/09  | Presentes as actas n.ºs 9,10 e 11, referentes às reuniões de 14, 16 e 

28 de Abril, cuja leitura foi dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a 

Câmara deliberado por  unanimidade  aprovar as suas redacções finais. 

 

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1385/99 –  Joaquim Silva Oliveira 

DLB N.º 0919/09  | De JOAQUIM SILVA OLIVEIRA, residente na Rua D. Alzira Barata 

Rodrigues Pires de Miranda, Lote 18, na localidade de Quinta de Santo António, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração de muros e 

estrutura de cobertura de piscina, situados no local supra mencionado, face à entrega 

do requerimento n.º 6796/08, apresentado em 2008/06/25. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/06/01, com o seguinte teor: 

«Analisado o presente processo, assim como o processo de loteamento n.º 

48/93, verifica-se que as alterações propostas não se encontram de acordo com o 

previsto no processo de loteamento. 

Face ao exposto, propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  notificar o 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
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Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao queixoso do processo de participação n.º 

172/01, o Senhor Afonso Pais Gomes, da presente deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 107/04 – Eliane Maria dos Santos Moreira 

Sousa 

DLB N.º 0920/09  | De ELIANE MARIA DOS SANTOS MOREIRA SOUSA, residente na 

Rua Paulo VI, N.º 2185, 1.º Direito, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de um 

estabelecimento de bebidas, sito em Vale da Colmeia, freguesia de Marrazes. 

A proposta compreende alterações de fachada e interiores que em nada alteram 

a implantação ou área de construção aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, constante do 

respectivo processo (folha 328), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e Governo Civil, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido à requerente (folhas 321, 326 e 324 e 325, respectivamente); 

2.º caso pretenda publicidade e/ou toldos, deverá requerer o respectivo licenciamento 

junto do Sector de Licenciamentos Diversos; 

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

3.1. projecto de instalação de gás; 

3.2. projecto de isolamento acústico; 

3.3. projecto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, devidamente 

aprovados pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

3.4. esclarecimentos quanto à necessidade de entrega dos projectos de climatização e 

verificação de comportamento térmico, face ao disposto nos Decretos-Leis n.ºs 79/2006 

e 80/2006, ambos de 4 de Abril; 

3.5. projecto de ventilação e exaustão de fumos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1491/04 –  AGOSPAN, Padaria e 

Pastelaria, Lda. 

DLB N.º 0921/09  | De AGOSPAN, PADARIA E PASTELARIA, LDA., com sede social na 

Rua do Vale Grande, n.º 31, em Planalto, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 
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de arquitectura para legalização de ampliação e alteração de um edifício para 

estabelecimento de bebidas com fabrico de padaria/pastelaria e muro, sito na Rua da 

Escola, Vale Grande, localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes. A pretensão 

enquadra-se no descrito no n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de 

Junho, e numa zona definida no Plano Director Municipal como áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto sob o ponto de vista urbanístico, 

concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2009/06/01, constante do respectivo processo (folhas 371 e 372), e 

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

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

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pelas seguintes entidades: 

1.1. Direcção de Serviços Veterinários da Região Centro (folhas 358 a 360); A.C.T. - 

Autoridade para as Condições do Trabalho (folhas 344 e 345); Autoridade de 

Saúde (folha 342); Direcção Regional de Agricultura e Pescas (folha 338); 

Governo Civil (folhas 291 e 292), dos quais deve ser dado conhecimento à firma 

requerente; 

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

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

2.2. projectos de especialidade, nomeadamente: 

2.2.1. projecto de segurança contra incêndios face ao parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

2.2.2. projecto de infra-estruturas eléctricas aprovado pela Certiel, face à 

informação desta, da qual deve ser dado conhecimento à firma requerente (folha 353); 

2.2.3. projecto de instalação de gás; 

2.2.4. projectos de estabilidade, isolamento acústico e verificação de 

comportamento térmico rectificados, devendo contemplar a totalidade das alterações 

propostas; 

2.2.5. projectos de infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações, 

abastecimento de água e drenagem de águas residuais, compatíveis com a arquitectura 

proposta; 

2.2.6. projecto electromecânico de elevadores (monta-pratos); 

2.2.7. projecto de climatização; 

2.3. alçado do muro junto à Rua da Escola; 

2.4. comprovativo original de inscrição do técnico João Miguel Mendes na Associação 

Nacional dos Engenheiros Técnicos; 
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3.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

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

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

5.º mais se refere que, caso pretenda publicidade, deverá ser requerido o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos; 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela EP – 

Estradas de Portugal, SA (folha 87). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 214/05 – Joaquim Oliveira Pedro Matias 

DLB N.º 0922/09  | De JOAQUIM OLIVEIRA PEDRO MATIAS, residente na Rua do 

Verde Pinho, n.º 133, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de ampliação e alteração de um edifício misto 

destinado a habitação, comércio e escritório, e construção de muros e anexo (garagem 

e arrumos), no local supra mencionado, face à entrega de elementos no âmbito do 

Código do Procedimento Administrativo. 

A parcela em causa encontra-se inserida numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade e em zona de 

intervenção dos estudos do Gabinete do Plano de Pormenor Leiria – Norte, tendo obtido 

parecer favorável do gabinete do referido plano. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 171), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses : 

1.1. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, face aos 

últimos elementos agora apresentados; 

1.2. projecto de segurança contra riscos de incêndios, face ao parecer emitido pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, do qual deve ser dado conhecimento 

ao requerente (folha 49); 

1.3. projectos de especialidades; 

2.º garantir em obra o cumprimento do disposto no artigo 87.º do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas relativamente à ventilação das casas de banho interiores; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 480/06 – BP Portugal, Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes, SA 

DLB N.º 0923/09  | De BP PORTUGAL, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES, SA, com escritórios em Lagoas Park, Edifício 3, na localidade e 

freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras, referente ao projecto de alteração de um 

posto de abastecimento de combustíveis, sito na E.N.1 ao KM 20, Lado Poente, na 

localidade de Alto Vieiro, freguesia de Azoia, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como área de terciário.  

Com vista à emissão de parecer, foi consultado o Ministério da Economia (ofício 

n.º 2531, de 2007/02/16), não se tendo esta entidade pronunciado, até à presente data. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/06/01, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se o 

seguinte: 

1.º o projecto foi objecto de parecer por parte da EP – Estradas de Portugal, SA tendo 

esta entidade emitido o parecer desfavorável, do qual deve ser dado conhecimento à 

firma requerente (folha 60); 

2.º a existência de discrepâncias entre a área indicada na Certidão de Conservatória do 

Registo Predial e a medida e indicada na planta de implantação apresentada; 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

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

a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1217/06 –  António Ferreira 

DLB N.º 0924/09  | De ANTÓNIO FERREIRA, residente na Rua D. José Alves Correia 

da Silva, n.º 114, na localidade de Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, referente à 

exposição apresentada em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos 

que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para 

construção de um anexo, sito na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, numa 
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zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, face aos elementos apresentados em 

fase de audiência prévia do interessado e considerando a informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01 (folha 100), deliberou por  

unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

de 4 de Junho, uma vez que se verifica que: 

1.º não esclarece quanto ao licenciamento das construções existentes (totalidade dos 

anexos e muros), face ao descrito na Certidão da Conservatória do Registo Predial e ao 

constante no processo antecedente n.º 2842/80; 

2.º existem discrepâncias na localização / implantação e confrontantes, do anexo 

licenciado em sede do processo n.º 2842/80 e os elementos que agora se apresentam; 

3.º não esclarece quanto aos limites da propriedade, uma vez que se verifica existirem 

discrepâncias entre a planta de implantação apresentada e o indicado na planta de 

cartografia à escala 1:5000 e 1:1000; 

4.º a proposta manifesta uma intenção de divisão de espaços e funções que deveriam 

ser comuns e complementares, nomeadamente o muro proposto e a diferença de cotas 

que separam totalmente o anexo da moradia, a existência de entradas individualizadas 

e a inclusão de lugares de estacionamento na parte frontal do anexo, contrariando o 

disposto no artigo 77.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

5.º relativamente ao projecto de arquitectura apresentado, verifica-se o seguinte: 

5.1. não contém os elementos necessários à sua completa interpretação, 

nomeadamente não apresenta alçados e cortes, da totalidade das construções 

existentes; 

5.2. não contempla a totalidade das alterações propostas, nomeadamente no que se 

refere à moradia, telheiro, e muros, devendo apresentar projecto de alterações nas 

cores convencionais devidamente rectificado; 

5.3. a moradia não cumpre com o previsto no artigo 1360.º do Código Civil; 

5.4. não estão garantidas as condições de salubridade, face ao previsto nos artigos 71.º 

e 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1270/06 –  Luís Ferreira Lopes 

DLB N.º 0925/09  | De LUÍS FERREIRA LOPES, residente na Rua das Oliveiras, n.º 1, 

na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração de um edifício para instalação de lar de idosos, sito no local 

supra mencionado, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e 
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de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o 

requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2008/12/09, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 14415/08, datado de 2008/12/15. 

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

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

lhe foi efectuada, deliberou por  unanimidade  indeferir o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação 

tomada em reunião de 2008/12/09, transmitidos através do ofício n.º 14415/08, datado 

de 2008/12/15. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 31/07 – L iga Social e Cultural Campos do 

Lis 

DLB N.º 0926/09  | De LIGA SOCIAL E CULTURAL CAMPOS DO LIS, com sede na Rua 

Professor José Pires da Fonseca, n.º 5, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia 

de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um edifício 

destinado a Centro de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário, sito no local supra 

mencionado. A proposta compreende a alteração na implantação do edifício, com a sua 

deslocação em cerca de 1m no sentido Poente, o aumento de área de construção em 

cave e alteração na fachada posterior com a inserção de vãos. O pedido em questão 

tem alvará de licença de construção n.º 210/08, válido até 2010/04/02, e teve parecer 

favorável, emitido pelo Instituto da Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Leiria 

(folhas 587, 588 e 589), pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 586) e pela 

Autoridade de Saúde (folha 585). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 592), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e pelo 

Instituto da Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Leiria; 

2.º apresentar no prazo de seis meses: 

2.1. planta do Piso da Cave rectificada (alterações e final), face ao indicado no parecer 

do Instituto da Segurança Social, I.P.; 
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2.2. Alçado Posterior rectificado (alterações e final), de modo a dar cumprimento ao 

disposto no artigo 1363.º do Código Civil, devendo garantir-se a altura mínima de 

1,8m dos vãos propostos, quer ao pavimento interior quer ao solo exterior; 

2.3. Projecto de Segurança Contra Incêndios aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil; 

2.4. Projectos de especialidade, nomeadamente: 

2.4.1. Projecto de estabilidade; 

2.4.2. Projecto de verificação de comportamento térmico; 

2.4.3. Projecto de isolamento acústico; 

2.4.4. esclarecimento quanto à necessidade de apresentação do projecto de 

climatização, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril; 

2.4.5. declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado, 

no âmbito do SCE – Sistema Nacional de Certificação Energética e de Qualidade do Ar 

Interior nos Edifícios, de acordo com a alínea f) do n.º 2, do artigo 12.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2006, de 4 de Abril; 

2.4.6. declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado 

no âmbito do SCE, de acordo com a alínea f) do n.º 2, do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

79/2006, de 4 de Abril; 

2.4.7. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de ficha 

electrotécnica ou projecto eléctrico aprovado pela Certiel; 

2.4.8. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação de projecto de 

infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações. 

Mais deliberou manter as restantes condições aprovadas por deliberação de 

2007/07/05 e por despacho da Senhora Presidente, datado de 2007/11/16, bem como 

transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelas entidades acima 

mencionadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 728/07 – Totta, Crédito Especializado, 

Instituição Financeira de Crédito, SA 

DLB N.º 0927/09  | De TOTTA, CRÉDITO ESPECIALIZADO, INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA, com sede social na Rua da Mesquita n.º 6, na 

localidade de S. Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração de um edifício para armazém/indústria e 

escritórios de apoio a exposição de veículos, sito em Alto Vieiro, freguesia de Parceiros, 

numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas de Terciário. 

As alterações propostas visam alterações à compartimentação interior nos 

diferentes pisos, alterações de parte de cobertura, aumento de volumetria na área 

administrativa e aumento de área de construção de pouca expressão. 
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O local, e de acordo com os elementos apresentados, destina-se a indústria, 

oficina, comércio e áreas administrativas. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/06/01, com o seguinte teor:  

«Da análise do processo verifica-se que: 

1.º o requerente não apresentou os esclarecimentos anteriormente solicitados através 

do ofício n.º 9302, de 2008/08/20, relativamente ao proposto, sendo que no caso de se 

tratar de actividade industrial a desenvolver no local, o pedido deverá ser instruído com 

projecto aprovado pelo Ministério da Economia, nos termos do disposto no Decreto-Lei 

n.º 69/03, de 10 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 183/07, de 9 de Maio, aplicável à 

data da apresentação do pedido; 

A requerente não apresentou outros elementos acerca do licenciamento 

industrial da actividade em causa, nomeadamente comprovativo do mesmo à data do 

início da sua laboração, dado que se refere no requerimento agora apresentado que a 

referida actividade se verifica no local «há mais de 25 anos»; 

1.1. mais se refere que nos termos do artigo 53.º do Plano Director Municipal não é 

possível a instalação de indústrias nas Áreas de Terciário onde o local se insere; 

2.º a EP - Estradas de Portugal, SA emitiu parecer desfavorável. 

Assim e em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

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

a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão, comunicando-lhe ainda o conteúdo do parecer emitido pela 

EDP Distribuição – Energia, SA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 902/07 –  Fernando Miguel Estrela de 

Sousa 

DLB N.º 0928/09  | De FERNANDO MIGUEL ESTRELA DE SOUSA, residente na 

Urbanização das Pimenteiras, n.º 326, Lote 1, Loja 326, na localidade de Rego d’Água, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

conjunto habitacional e muros, sito em Sampão, freguesia de Marrazes, numa zona 
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definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

O presente projecto foi anteriormente aprovado por deliberação de Câmara de 

2005/05/30, tendo o mesmo caducado, uma vez que não foram apresentados os 

projectos de especialidades no prazo concedido para o efeito. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/05/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

tendo em conta as novas normas em vigor, verifica-se que: 

1.º o requerente não apresentou os elementos solicitados pela EP - Estradas de 

Portugal, E.P.E., conforme comunicado através do ofício n.º 14988, de 2007/11/26, não 

tendo sido assim possível efectuar nova consulta à referida entidade; 

2.º o projecto de arquitectura apresentado não cumpre com o disposto no Decreto-Lei 

n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

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

o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão, comunicando-lhe ainda o conteúdo dos pareceres emitidos 

pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 313) e pela EDP Distribuição – 

Energia, SA (folha 314). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 954/07 –  Clementina Maria Gomes 

Oliveira Gordo e Outro 

DLB N.º 0929/09  | De CLEMENTINA MARIA GOMES OLIVEIRA GORDO E OUTRO, 

residentes na Rua do Terreiro, n.º 2, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de um 

pavilhão para comércio e serviços, sem aumento de área, sito em Rego d’Água, 

freguesia de Marrazes.  
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Trata-se do aditamento ao projecto de arquitectura de legalização de alteração 

de pavilhão para comércio e serviços, aprovado na deliberação de Câmara de 

2009/02/17. No presente aditamento propõe-se a eliminação de 7 dos 12 aparelhos de 

ar condicionado aprovados. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, constante do 

respectivo processo (folhas 447 e 448), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o aditamento ao projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

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

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto 

no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara 

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

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

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

6.º requerer autorização de utilização, nos termos dos artigos 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e do artigo 

46.º do RMOUCL; 

7.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

8.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

9.º caso pretenda publicidade deverá ser requerido o respectivo licenciamento junto do 

Sector de Licenciamentos Diversos; 

10.º caso pretenda a utilização do espaço para fins específicos, deverá o mesmo ser 

objecto de posterior licenciamento de acordo com a legislação aplicável; 

11.º apresentar: 
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a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível no disponível nos serviços municipais (DOU e Sector de Apoio ao 

Cidadão) e no sítio da Internet www.cm-leiria.pt. 

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

elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

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

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha 

440); 

f. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 216-

E/2008, de 3 de Março (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo 

válido comprovativo do respectivo pagamento; 

g. Livro de obra, com menção do termo de abertura; 

h. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura face aos 

últimos elementos apresentados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 1026/07 – José da Conceição Jorge 

DLB N.º 0930/09  | De JOSÉ DA CONCEIÇÃO JORGE, residente na Rua Vale 

Dianteiro, n.º 168, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração e ampliação de um edifício de habitação 

unifamiliar e muros, numa parcela a destacar de uma propriedade sita em Pinheiros, 

freguesia de Marrazes, face à entrega de elementos, em sede de audiência prévia, no 

âmbito do Código do Procedimento Administrativo. 

O referido edifício de habitação unifamiliar foi inicialmente aprovada em sede do 

Processo n.º 438/63. Para a parcela em causa, em sede do Processo n.º 1337/90, foi 

aprovada outro edifício de habitação unifamiliar, no lado Sul. O terreno está inserido 

numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

No âmbito do Código do Procedimento Administrativo (deliberação de 

2008/04/29), o requerente apresenta novos elementos, bem como apresenta um novo 

processo para a parcela sobrante (Processo n.º 414/08), no sentido de legalizar das 

obras efectuadas sem licença. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 86), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

Junho, considerando que foram ultrapassados os motivos que estiveram na origem da 

proposta de indeferimento da pretensão, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

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

1.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

1.2. projectos de especialidades; 

1.3. Certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento 

registado; 

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

de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

3.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 1236/07 – Agostinho Luís de Oliveira 

Cunha 

DLB N.º 0931/09  | De AGOSTINHO LUÍS DE OLIVEIRA CUNHA, residente na Rua 

Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 41, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de 

Coimbrão, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de 

habitação colectiva, com demolição do existente (armazém), sito em Casal da Víbora, 

localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão.  

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/05/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o pedido verifica-se que: 

1.º parte da parcela indicada pelo requerente é propriedade pública do domínio 

privado do Estado (Mata Nacional do Pedrógão), tendo em conta as comunicações do 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas de 2008/05/12 (folha 

58) e 2009/02/13 (folha 99), das quais deve ser dado conhecimento ao requerente; 

2.º o proposto não se enquadra nos estudos do Plano de Urbanização da Praia do 

Pedrógão, dado o disposto para a Zona Tipo 1 (MD1) sendo previsto o ilote de 0,9; 

3.º verifica-se ainda que o proposto, e não se tratando de edifício de gaveto, não 

cumpre com o disposto no artigo 73.º e parágrafo 2.º do artigo 62.º do Regulamento 
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Geral das Edificações Urbanas quanto ao afastamento dos vãos ao limite da 

propriedade do lado nascente e à ocupação do logradouro, respectivamente. 

Assim e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c), do n.º 1, do artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

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

o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou enviar o presente processo para conhecimento à Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Território, face ao parecer anteriormente emitido (folha 

51) e tendo em conta o parecer da entidade acima indicada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 82/08 – José de Jesus Oliveira 

DLB N.º 0932/09  | De JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA, residente na Rua do Lavadouro, n.º 

307, na localidade de Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros, sito na 

Rua da Paz, na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade, face à entrega de elementos em sede de audiência prévia, no âmbito do 

Código do Procedimento Administrativo. 

O pedido encontra-se devidamente instruído e teve parecer favorável do 

Departamento de Obras Municipais (folha 89). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 115), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

bem como à correcção efectuada nos elementos apresentados, deliberou por  

unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar elementos do projecto de arquitectura (peças gráficas, memória 

descritiva e estimativa orçamental) rectificados, devendo prever a redução de 5,00m². 

da área de construção habitacional, de modo a cumprir com o disposto no artigo 47.º do 

Plano Director Municipal, no que se refere ao índice máximo de construção (0,5); 
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2.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

3.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, no que se 

refere aos artigos 22.º e 47.º (relativamente à disponibilidade de água e meios de 

extinção de incêndios); 

4.º cumprir com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

5.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno para execução de passeio e 

alargamento de via, com 30,50m2, em toda a extensão confrontante com o caminho 

público denominado de Rua da Paz; 

6.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de especialidade, bem como restantes 

elementos do projecto de arquitectura; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1000,00 afim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do RMOUCL desta Câmara, na qual 

deverá constar a seguinte cláusula: «a garantia apresentada não cessará em caso 

algum sem a autorização expressa da Câmara Municipal»; 

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

8.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1,80m de largura junto 

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

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais, e proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente 

venham a ser danificadas durante a obra. 

8.2. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado, devendo 

apresentar Certidão da Conservatória rectificada em relação ao mesmo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 317/08 –  BRISANORTE, Pastelarias, Lda. 

DLB N.º 0933/09  | De BRISANORTE, PASTELARIAS, LDA., com sede social na Rua de 

Atenas, Lote 46, na localidade de Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração de duas fracções comerciais para 

estabelecimento de bebidas (padaria e pastelaria), sito no local supra mencionado e 

inserido no Loteamento n.º 21/79, encontrando-se de acordo com o mesmo. 

A proposta compreende alterações de fachada e interiores, prevendo, entre 

outros, a união das duas fracções, não sendo alteradas a implantação e área de 

construção aprovadas inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, constante do 

respectivo processo (folhas 314 e 315), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 
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16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou 

por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, 

de 4 de Setembro; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da 

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

RMOUCL; 

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

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

de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos dos artigos 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro e 46.º do 

RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Governo Civil, nomeadamente 

quanto ao horário de funcionamento, cujo conteúdo deverá ser transmitido à firma 

requerente (folhas 311 e 312); 

10.º cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujos conteúdos são já do conhecimento da 

firma requerente; 

11.º caso cesse a actividade, deverá repor os espaços como se encontravam 

inicialmente. 

12.º apresentar: 

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

disponível no disponível nos serviços municipais (DOU e Sector de Apoio ao 

Cidadão) e no sítio da Internet www.cm-leiria.pt. 

b) termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da obra, 

elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 
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c) auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

d) declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

e) fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro ( bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva ); 

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

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha 

28); 

g) apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

216-E/2008, de 3 de Março (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do 

recibo válido comprovativo do respectivo pagamento; 

h) Plano de Segurança e Saúde; 

i) Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 408/08 –  Construções Francisco 

Henriques e Domingos, Lda. 

DLB N.º 0934/09  | De CONSTRUÇÕES FRANCISCO HENRIQUES E DOMINGOS, 

LDA., com sede social na Rua Florbela Espanca, n.º 90, na localidade de Touria, 

freguesia de Pousos, acompanhado da proposta de protocolo de colaboração para 

execução de colector pluvial a celebrar entre o Município de Leiria e a firma requerente, 

elaborado pelo Departamento de Obras Municipais em 2009/04/29, a levar a efeito em 

Lagoeiros, freguesia de Marrazes, na sequência do pedido de licenciamento de um 

edifício de habitação unifamiliar a construir naquele local. 

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

protocolo apresentada pelo Departamento de Obras Municipais em 2009/04/29, e de 

acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 

2009/06/01, constante do respectivo processo (folha 440), deliberou por  unanimidade  

aprovar a minuta do Protocolo em causa, constante do mesmo processo (folhas 438 e 

439), devendo o mesmo ser elaborado nos termos da proposta aprovada e assinado por 

todos os outorgantes intervenientes, nomeadamente a Senhora Presidente da Câmara, 

em representação do Município de Leiria.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.17. Processo de obras particulares n.º 414/08 –  José da Conceição Jorge 

DLB N.º 0935/09  | De JOSÉ DA CONCEIÇÃO JORGE, residente na Rua Vale 

Dianteiro, n.º 168, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alteração de um edifício de habitação 
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unifamiliar e construção de um telheiro (churrasqueira), numa parcela sobrante de um 

pedido de destaque no âmbito do processo n.º 1026/07, sito em Pinheiros, freguesia de 

Marrazes. 

O terreno encontra-se inserido numa zona definida no Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 75), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

1.2. projectos de especialidades; 

1.3. Certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento 

registado, face ao destaque efectuado no âmbito do Processo n.º 1026/07; 

2.º garantir em obra a disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à 

via; 

3.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.18. Processo de obras particulares n.º 502/08 –  PARITINEI, Gestão E 

Imobiliário, SA 

DLB N.º 0936/09  | De PARITINEI, GESTÃO E IMOBILIÁRIO, SA, com sede social na 

Rua do Arraial, n.º 550, Apartado 178-901, freguesia de Golpilheira, concelho de 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura do pedido de licença para alteração de 

uma fracção para consultório médico, sita na Quinta da Carvalha, Aldeamento Santa 

Clara II, Lote 106, r/c B, freguesia de Parceiros. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/05/29, com o seguinte teor: 

«Relativamente ao presente processo, verifica-se que até à presente data o 

requerente não apresentou qualquer elemento solicitado na informação prestada em 

2008/10/04, sobre a qual recaiu o despacho da Senhora Vereadora datado de 

2008/10/27, da qual tomou conhecimento pessoal em 2008/10/28. 

Assim e face ao exposto, considera-se que no presente momento não se 

encontram reunidas as condições necessárias ao andamento do processo, pelo que se 

emite parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do 
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disposto na alínea a) do n.º 11 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  notificar a 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.19. Processo de obras particulares n.º 630/08 –  FAPLANA, Fábrica de Plásticos 

de Leiria, Lda. 

DLB N.º 0937/09  | De FAPLANA, FÁBRICA DE PLÁSTICOS DE LEIRIA, SA, com sede 

social na Rua Principal, n.º 54, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um pavilhão 

(armazém/depósito de artigos de plástico), sito em Prazo, na Travessa da Fábrica, 

localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Para o local em causa foi já anteriormente aprovado um pedido de informação 

prévia (Inf n.º 49/07) por deliberação de Câmara de 2008/04/14, sendo o projecto agora 

apresentado na generalidade semelhante ao anterior. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folhas 81 e 82), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela EDP Distribuição – Energia, SA 

(folha 77), condição a constar no alvará de licença de obras; 

2.º cumprir com o indicado na informação do Departamento de Obras Municipais, 

devendo o espaço referente ao alargamento da via ser cedido ao domínio público (folha 

79); 

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

elementos: 

3.1. documento comprovativo da EDP Distribuição - Energia, SA esclarecendo quanto à 

possibilidade de dar início aos trabalhos, face ao parecer emitido por esta entidade; 

3.2. elementos rectificativos de acordo com o indicado na informação do Departamento 

de Obras Municipais; 
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3.3. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

3.4. projectos de especialidades incluindo: 

3.4.1. projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao 

domínio público bem como às áreas envolventes aos do edifício, devendo prever-se a 

construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 

receptor adequado com indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta do 

empreendimento, de acordo com o disposto no artigo 194.º do Decreto Regulamentar 

n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

3.4.2. projecto de segurança contra incêndios, de acordo com o parecer da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 76); 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €4.000,00, a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

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

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

5.º garantir em obra disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios junto à 

via; 

6.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, bem como 

restante arruamento na frente da propriedade, devendo para o efeito garantir a 

utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das 

infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e 

assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de 

Obras Municipais; 

7.2. apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pela 

EDP Distribuição – Energia, SA e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, bem 

como da informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.20. Processo de obras particulares n.º 643/08 –  Manuel Rui de Jesus 

Muchenga 
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DLB N.º 0938/09  | De MANUEL RUI DE JESUS MUCHENGA, residente na Rua dos 

Barros, Lote 2, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar e muros de 

vedação, levados a efeito no mesmo local. O pedido insere-se no loteamento n.º 27/82 

e encontra-se de acordo com o mesmo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 63), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

2.º apresentar elementos rectificativos do projecto de arquitectura, nomeadamente 

memória descritiva, estimativa orçamental, alçados e cortes (amarelos, vermelhos e 

finais) da totalidade dos muros de vedação vistos pelo exterior do lote, com indicação 

do perfil interior do terreno, assim como representação sucinta da implantação da 

moradia e com indicação de cotas altimétricas e afastamentos, uma vez que se verifica 

que estes não foram licenciados no processo de licenciamento inicial n.º 1967/89; 

3.º apresentar no prazo de seis meses, projectos de especialidade e restantes 

elementos do projecto de arquitectura. 

Mais deliberou , dar conhecimento da deliberação que vier a ser emitida ao 

queixoso das Participações n.ºs 2/06 e 202/05. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.21. Processo de obras particulares n.º 736/08 –  FERDULIZ, Sociedade de 

Construções, Lda. 

DLB N.º 0939/09  | De FERDULIZ, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede 

social na Rua do Lavadouro n.º 295, na localidade de Caxieira, freguesia de Santa 

Eufémia, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício 

habitacional (3 blocos) e muros, numa parcela a destacar de uma propriedade situada 

em Caenta, Rua da Igreja, freguesia de Parceiros, numa zona definida no Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média e Baixa 

Densidade, encontrando-se ainda parte inserida em Zona de Reserva Ecológica e Zona 

Verde. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/05/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, 

verifica-se que: 



1196 (30) 
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2009.06.09 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.º o local não se encontra servido das infra-estruturas necessárias para a viabilização 

da operação urbanística pretendida; 

2.º de acordo com o constante na Certidão da Conservatória do Registo Predial, a 

parcela confronta com Travessa da Rua da Igreja e serventia de fazenda, não sendo o 

projecto esclarecedor quanto à localização da referida serventia; 

3.º o plano de acessibilidade não abrange as partes comuns da totalidade do edifício, 

de acordo com o indicado no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto; 

4.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 1360.º do Código Civil, 

relativamente à altura do muro dos terraços no lado Nascente (mínimo 1,5m de altura); 

5.º não apresenta requerimento/pedido de licença com destaque (Modelo 3A – 01), face 

ao destaque indicado no projecto de arquitectura. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1, alínea b) do n.º 2 e 

n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe 

foi conferida pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro».  

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  notificar o 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  o seguinte: 

1.º caso pretenda, poderá apresentar pedido de obras de urbanização nos termos do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 

60/2007, de 4 de Setembro; 

2.º para viabilização do pedido, o processo carecerá de parecer favorável emitido pela 

EDP – Distribuição Energia, SA, não se tendo pronunciado, até à presente data, a 

referida entidade; 

3.º dar conhecimento à firma requerente dos pareceres emitidos pela EP - Estradas de 

Portugal, SA (folhas 81 e 82). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.22. Processo de obras particulares n.º 752/08 –  Rui Miguel Antunes Oliveira 

DLB N.º 0940/09  | De RUI MIGUEL ANTUNES OLIVEIRA, residente na Rua do Casal 

Novo, n.º 9, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de um edifício de habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação, sito 

em Rua do Casal Novo, na localidade e freguesia de Pousos, numa zona definida no 
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Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. 

O pedido encontra-se devidamente instruído e teve parecer favorável do 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 88), do EP – Estradas de Portugal, 

SA (folha 94) e da EDP Distribuição – Energia, SA (folha 90). 

Embora a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional no Centro, 

no âmbito da consulta via portal, tenha emitido parecer desfavorável, face à não 

emissão de parecer final por parte da EP – Estradas de Portugal, SA, verifica-se nesta 

data que esta entidade (EP – Estradas de Portugal, SA) emitiu parecer favorável pelo 

que se considera que poderá ser dada continuidade à tramitação do processo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 96), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, no que se 

refere aos artigos 22.º e 47.º (relativamente à disponibilidade de água e meios de 

extinção de incêndios); 

3.º cumprir com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

4.º a rampa de acesso à garagem não poderá interferir com o passeio exterior ao 

edifício; 

5.º efectuar o alargamento da via devendo assegurar 3,00m medidos ao eixo da via 

actualmente existente e prever passeio com 1,80m de largura em toda a sua extensão; 

6.º apresentar no prazo de 6 meses: 

6.1.projectos de especialidade; 

6.2. elementos gráficos rectificativos relativamente ao ponto n.º 5; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €2000,00, a fim de garantir a reposição de 

infra-estruturas publicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

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

Operações Urbanísticas da Câmara de Leiria, na qual deverá constar a seguinte 

cláusula: «a garantia apresentada não cessará em caso algum sem a autorização 

expressa da Câmara Municipal»; 

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

8.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e da restante área para alargamento 

da via, com materiais semelhantes aos existentes na zona, assim como assegurar 
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uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos 

ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais, e proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente 

venham a ser danificadas durante a obra; 

8.2. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado, devendo 

apresentar Certidão da Conservatória rectificada em relação ao mesmo. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas: Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, EP – 

Estradas de Portugal, SA e EDP Distribuição – Energia, SA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.23. Processo de obras particulares n.º 822/08 –  António Ferreira Roque 

DLB N.º 0941/09  | De ANTÓNIO FERREIRA ROQUE, residente na Rua da Ribeira, n.º 

127, na localidade e freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um edifício de habitação colectiva e muros de vedação, numa parcela a 

destacar de uma propriedade situada em Quinta do Carrascal, freguesia de Parceiros. 

O local insere-se parte dentro do aglomerado urbano da Cidade de Leiria e parte 

fora do mesmo em Área de transição urbano/rural, de acordo com o cartografado nas 

cartas do Plano Director Municipal. 

Verifica-se ainda, embora de pouca expressão, uma divergência entre o indicado 

nas cartas do Plano Director Municipal à escala 1:10.000 e à escala 1:25.000, 

considerando-se que poderá sob o ponto de vista urbanístico ser tido em conta o 

indicado na carta à escala 1:25.000, dadas as características da ocupação urbana da 

envolvente. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/05/29, com o seguinte teor: 

«Da análise do pedido verifica-se que: 

1.º parte da acessibilidade ao edifício é proposta a efectuar a partir de um arruamento 

inexistente nesta data e que se prevê executar no interior da parcela do lado poente, 

sendo que, e dadas as características do mesmo que prevê a realização do referido 

arruamento e restantes infra-estruturas, não se considera o mesmo de enquadrar no 

presente pedido; 

2.º o proposto e face ao indicado no n.º 1 não cumpre com o disposto no n.º 3 do artigo 

67.º do Plano Director Municipal, no que se refere ao estacionamento junto à via 

pública; 

3.º o pedido não se encontra correctamente instruído no que refere ao plano de 

acessibilidades nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 

de Agosto, dado que na memória descritiva se refere o cumprimento do Decreto-Lei n.º 

123/97, de 22 de Maio, já revogado. Considera-se ainda, e de acordo com o previsto no 
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referido diploma, que deveria assegurar-se a largura mínima de 1,80m nos passeios 

junto à via pública. 

Assim, e em face do exposto, e não se encontrando o local devidamente 

infraestruturado para a viabilização do proposto, emite-se parecer desfavorável, 

propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1, alínea a) e n.º 5 

do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  notificar o 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão, comunicando-lhe ainda o conteúdo do parecer emitido pela 

EP – Estradas de Portugal, SA (folhas 51 e 52). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.24. Processo de obras particulares n.º 12/09 – Maria Avenilde Branco Pedrosa 

DLB N.º 0942/09  | De MARIA AVENILDE BRANCO PEDROSA, residente na Rua de S. 

Pedro, n.º 8, na localidade de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 

Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração e 

ampliação de um edifício de habitação unifamiliar sito na Rua Gastão Aires Neves, n.º 

17 – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Espaços Urbanos/Áreas Habitacionais, encontrando-

se o pedido de acordo com o disposto no PDM e com os estudos do Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 68), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

2.º cumprir com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º apresentar no prazo de seis meses, os seguintes elementos; 

3.1. projectos de especialidade; 

3.2. ficha de segurança preenchida por técnico habilitado para o efeito, de acordo com 

o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, 
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devendo apresentar declaração válida da sua inscrição em Associação Pública de 

natureza profissional; 

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

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

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

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

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal»; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá proceder à reposição 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.25. Processo de obras particulares n.º 72/09 – Florinda do Carmo 

DLB N.º 0943/09  | De FLORINDA DO CARMO, residente na Rua José de Sousa, n.º 

18, na localidade e freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de alteração de um edifício de habitação unifamiliar, sita na Rua José de 

Sousa, na localidade e freguesia de Pousos, numa zona definida no Plano Director 

Municipal como Espaços Urbanos/Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. A proposta compreende a alteração de interiores e de fachada e que em 

nada alteram a área de implantação ou construção aprovadas inicialmente em sede do 

processo n.º 653/90. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constante do 

respectivo processo (folha 78), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

2.º cumprir com o disposto nas normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

devendo garantir, de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do referido diploma, o não 

agravamento das desconformidades já existentes, face ao previsto no diploma; 

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

3.1. projectos de especialidade; 

3.2. Ficha de segurança preenchida por técnico habilitado para o efeito, de acordo com 

o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, devendo 

apresentar declaração válida da sua inscrição em Associação Pública de natureza 

profissional; 
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3.3. calendarização; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá proceder à reposição 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.26. Processo de obras particulares n.º 101/09 –  Susana Margarida Carvalho 

Baptista Flora 

DLB N.º 0944/09  | De SUSANA MARGARIDA CARVALHO BAPTISTA FLORA, 

residente na Travessa da Liberdade, Lote 3, na localidade de Outeiros, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração de um estabelecimento 

comercial para serviços de cabeleireira e estética, sito na Estrada da Carreira de Tiro, 

R/C, Esquerdo, fracção «A», na localidade de Rego d’Água, freguesia de Marrazes. 

A fracção «A» foi licenciada para comércio através do processo de licenciamento inicial 

n.º 857/97, tendo alvará de licença de utilização n.º 249/2001, emitido em 2001/05/24. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, constante do 

respectivo processo (folha 79), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, o qual deve 

ser transmitido ao requerente ( folha 78); 

2.º cumprir em obra com o disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, 

e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, relativamente à segurança contra 

incêndios; 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de especialidade; 

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

infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

5.º caso pretenda publicidade exterior, deverá ser requerido o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.27. Processo de obras particulares n.º 262/09 –  Santursol Empreendimentos 

Imobiliários, SA 

DLB N.º 0945/09  | De SANTURSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA, com 

sede social no Edifício Estrela, Loja n.º 10, na localidade e freguesia de Azoia, referente 

ao projecto de arquitectura para ampliação e alteração de um edifício de habitação 

unifamiliar para edifício destinado a estabelecimento de hospedagem, sito na Estrada 

dos Parceiros, Rua Principal, n.º 1144, na localidade e freguesia de Parceiros, numa 
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zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade. 

Para o local em causa foi apresentado o pedido de Informação Prévia (Inf n.º 

47/07), tendo sido solicitado o arquivamento do mesmo antes de ter sido feita a análise 

dos elementos apresentados e tomada a respectiva decisão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/06/01, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Setembro, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 47.º do Plano Director 

Municipal, relativamente ao índice de construção (máximo 0,5); 

2.º não apresenta Certidão da Conservatória do Registo Predial; 

3.º não se considera de aceitar o afastamento proposto entre os muros e o arruamento, 

devendo prever um passeio adequadamente dimensionado ao longo de toda a frente da 

parcela, por motivos de enquadramento urbano; 

4.º não apresenta requerimento/pedido de licença (Modelo 3 – 01), devidamente 

preenchido, devendo constar a identificação da parcela; 

5.º mais se refere que a indicação do local na planta de ordenamento à escala 1:10.000 

apresentada no pedido de informação prévia (Inf n.º 47/07) não corresponde com o 

indicado na planta de ordenamento constante no presente processo. 

Assim, e em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela 

Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. 

Refere-se ainda que, caso o projecto venha a ser reformulado, o processo 

carecerá de parecer da Autoridade de Saúde, EP - Estradas de Portugal, SA, EDP 

Distribuição - Energia SA e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro - Serviços de Água, devendo ainda esclarecer-se quanto ao cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra riscos de 

incêndios em edifícios).» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  notificar a 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2. Análise do processo de pedido de informação n. º 12/08 – MARTIFER, Gestão 

de Investimentos SA 

DLB N.º 0946/09  | De MARTIFER, GESTÃO DE INVESTIMENTOS, SA, com sede 

social na Zona Industrial de Oliveira de Frades, Apartado 17, freguesia e concelho de 

Oliveira de Frades, referente ao pedido de informação prévia para construção de um 

conjunto comercial – Leiria Gran Plaza, sito em Quinta do Vale Sepal, Lote 15, na 

freguesia de Leiria, inserido no processo de loteamento n.º 18/03. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2009/05/29, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Setembro, verifica-se que: 

1.º o projecto de arquitectura foi objecto de parecer desfavorável emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

2.º o proposto carece de licenciamento comercial no âmbito da legislação aplicável, 

conforme comunicado anteriormente, face ao parecer do Ministério da Economia, não 

tendo o mesmo sido apresentado; 

3.º à presente data e uma vez que não foi ainda emitido o aditamento ao alvará de 

loteamento na sequência da aprovação por deliberação de Câmara de 2009/04/14, o 

proposto não se enquadra no mesmo, no que se refere a n.º de pisos e enquadramento 

na estrutura viária; 

3.1. mais se refere ainda que deverá assegurar-se a total independência funcional entre 

os lotes 15 e 16, relativamente aos arruamentos. 

Assim, face ao acima exposto, e não tendo sido apresentado respectivo 

comprovativo do licenciamento comercial nos termos do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, emite-se parecer desfavorável propondo-se o indeferimento do pedido, nos 

termos do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do referido diploma». 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/05/29, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pela Decreto-Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  o seguinte: 

1.º no caso de virem a ser solucionados os aspectos acima indicados, poderá o 

presente parecer vir a ser revisto; 



1204 (38) 
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2009.06.09 

Im-DA-15-09_A0 

 

2.º dar conhecimento à firma requerente dos pareceres da EDP Distribuição – 

Energia, SA (folha 188) e da Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 194); 

3.º dar conhecimento ao proprietário Espaço Urbano – Investimentos Imobiliários, SA, 

do teor da presente deliberação, no âmbito do disposto no n.º 4 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 24/04 – Du lcínia Vieira Florêncio 

DLB N.º 0947/09  | De DULCÍNIA VIEIRA FLORÊNCIO, residente na Travessa do Horto, 

R/C, Esquerdo, Bairro Agostinho, na localidade de Arrabalde Aquém, freguesia de 

Leiria, referente à vistoria para verificação das condições de salubridade e segurança 

de um edifício degradado constituído por duas moradias geminadas, sito no local supra 

mencionado. 

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

efectuada em 2009/05/06 e a informação prestada pela Divisão Administrativa e de 

Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/06/01, constantes 

do respectivo processo (folhas 34 e 35), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2009/03/04, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, face ao disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de 

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

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e nos termos do previsto no Código do 

Procedimento Administrativo, para no prazo de trinta dias proceder à execução das 

obras de conservação necessárias à correcção das deficiências constantes do Auto de 

Vistoria n.º 25/09, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao dono do edifício; 

3.º dar conhecimento à inquilina do conteúdo do Auto de Vistoria e da deliberação que 

recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Relatório de actividades desenvolvidas pelos s erviços de fiscalização durante 

o mês de Maio 

DLB N.º 0948/09  | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Maio. 

Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Maio/2009 
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Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 70 

Processos Fiscalizados 361 

Mandados de Notificação 8 

Embargos (ANEXO A) 5 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 22 

Obras em desacordo com a licença 1 

Outras transgressões 24 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 1 

Processos de contra-ordenação 1 

Informações 0 

Serviço efectuado para o Departamento de Parques e Es paços Verdes 

Processos Fiscalizados 21 

Autos de Notícia 21 

Serviço efectuado para a Divisão de Ambiente e Serviç os Urbanos 

Processos Fiscalizados 3 

Participações 0 

Serviço efectuado para o Sector de Licenciamentos Div ersos 

Processos Fiscalizados (Publicidade) 19 

Processos Fiscalizados (Máquinas de Diversão) 17 

Processos Fiscalizados (Ocupação da Via Pública) 2 

Participações 6 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento  

1.5.1. Processo de loteamento n.º 7/96 – Província Portuguesa da Congregação 

dos Irmãos Maristas 

DLB N.º 0949/09  | De PATRÍCIA JOÃO REIS MENDES, residente na Avenida do Lis n.º 

27, freguesia de Cortes, referente ao projecto de alteração ao lote 9 do loteamento 

situado em Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

As alterações consistem no aumento da área de construção em cave (destinada 

a garagem), e consequente aumento da área de implantação. 

Decorreu o período da discussão pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

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

177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/05/21, constante da pasta 11 (folha 1459 e 1459 

verso), ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

por  unanimidade  aprovar as alterações requeridas para o lote 9, devendo a requerente 

solicitar no prazo de um ano a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 

exemplares da Planta de Síntese (Anexo I), em suporte de papel e um em suporte 

digital, bem como certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.5.2. Processo de loteamento n.º 1/04 – Álvaro Gue rra de Oliveira Santos 

DLB N.º 0950/09  | De ÁLVARO GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS, residente na 

Avenida Ernesto Korrodi 16, r/c direito, em Leiria, referente ao projecto de loteamento 

para a constituição de nove lotes destinados a habitação unifamiliar, num terreno 

inserido em espaço urbano, de acordo com a planta de ordenamento do Plano Director 

Municipal, situado em Monte do Facho/Alcogulhe de Cima, freguesia de Azoia. 

O processo tem pareceres favoráveis das entidades e serviços consultados com 

condicionalismos. O loteamento cumpre com o Plano Director Municipal. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/05/18, constante do respectivo processo (folha 

141 e 141 verso), deliberou por  unanimidade  ao abrigo do disposto no artigo 21.º do 

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

177/01, de 4 de Junho, aprovar o projecto referente à operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público a área de 3.972,80 m², destinados a equipamento, zonas 

verdes e infra-estruturas; 

2.º rectificar as peças desenhadas e escritas de acordo com os elementos 

apresentados com o requerimento n.º 12874, de 21 de Novembro de 2008; 

3.º apresentar, no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas elaborados de 

acordo com os condicionalismos indicados nos pareceres técnicos emitidos pelos 

Serviços da Câmara e pelas entidades consultadas, nomeadamente os referidos pela 

E.P. - Estradas de Portugal, SA, pelo Departamento de Obras Municipais, pela Divisão 

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

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, pela EDP – Distribuição de Energia, 

SA e pela Portugal Telecom, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��  Departamento de Obras Munic ipa is  

 

2.1. Relatório de actividades da Comissão Arbitral Municipal do ano de 2008 

DLB N.º 0951/09  | Presente o Relatório de Actividades da Comissão Arbitral Municipal 

(CAM) relativo ao ano de 2008, para efeitos do cumprimento do estipulado na alínea d) 

do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 161/06, de 8 de Agosto. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  remeter o 

relatório à Assembleia Municipal para os efeitos pertinentes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.2. Processo n.º T – 15/2009. Requalificação da EM  356, troço que liga Maceirinha 

à Batalha 

DLB N.º 0952/09  | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Júri do Procedimento, a propor a aprovação da 

lista de erros e omissões - apensa à presente acta (ANEXO B) , nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

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

lista de erros e omissões, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

2.3. Processo n.º T – 81/2006. Projecto Centro Educ ativo do Coimbrão. Proposta 

para abertura de concurso público e revogação de de liberação 

DLB N.º 0953/09  | Retirado. 

 

 

Ponto três 
 ����  ����   D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 

3.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Se ctor de Execuções Fiscais 

durante o mês de Maio de 2009 

DLB N.º 0954/09  | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Maio para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR  VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

729 
 

-24,3% 
 

37.887,74€ 
 

-3,75% 

SMAS 672 -27% 35.522,88 € -5,62% 

Mercados    52 36,84% 2.245,12 € 34,72% 

Ocupação de via pública 4 33,33% 119,74 € 108,64% 

Tramitação de PEF’ s 365   6,10% - -  

Citação de executados 498 40,68% -  - 

PEF’ s  activos 5.710 7,23% 279.247,78 €  4,21% 

SMAS (1997) 311 - 7.216,82 € - 

SMAS (2000 a 2005) 5.099 8,10% 255.113,15 € 4,61% 

Mercados 223 2,29% 9.602,95 € 0.27% 

Ocupação da via pública 48 6,67% 991,32 € 11,51% 

Publicidade 16 - 1.565,10 €  - 

Limpeza de terrenos 5 - 702,43 € -  

Danos no património munic. 3 -25% 3.623,66 € -0,74% 

Metrologia 2 - 32,77 €   - 

Diversos 3 - 399,58 € - 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

359 
 

8,13% 
 

20.820,25€ 
 

 27,20% 
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SMAS 310 4,03% 17.988,13 € 24,40% 

Mercados 47 42,42% 2.750,96 € 52,61% 

Ocupação da via pública 1 0 31,29 € -44,31% 

Danos no património munic. 1 - 49,87 € - 

Dá conta ainda o SEF dos seguintes dados: 

1. Dos €544.293,20 (referentes a taxas de conservação de saneamento dos SMAS dos 

anos de 2000 a 2005) que, em final de Outubro de 2008, se encontravam em dívida 

46,87% (€255.113,15) respeitam a processos de execução fiscal instaurados e cujos 

executados já foram citados (ver mapa supra – PEF SMAS activos). 

2. Daquele meio milhão de euros, só 16,05% (€87.373,64) entrou nos cofres do 

Município. 

3. Estão pendentes 8 reclamações administrativas, referentes a um total de 34 PEF. 

4. Três oposições judiciais, por falta de requisitos legais, degeneraram em 

reclamações administrativas, abrangendo um total de 12 PEF. 

5. Deu entrada 1 oposição judicial, referente a 5 PEF. 

6. Foram autorizados 7 pedidos de pagamento fraccionado, no âmbito de 35 PEF. 

7. Foram autorizados 24 pedidos de desapensação de processos, no âmbito de 70 

PEF. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3.1.2. Análise dos seguintes pedidos de responsabil idade civil extracontratual do 

Município de Leiria:  

a) Requerente: Claúdia Patrícia Lopes Jerónimo 

DLB N.º 0955/09  | Presente o requerimento com a entrada n.º 3942, de 8 de Fevereiro 

de 2007, em que CLÁUDIA PATRÍCIA LOPES JERÓNIMO, com o NIF 202321568, residente 

na Rua Verde Pinho, lote 174, 1.º B, Vale Grande, veio requerer ao Município o 

pagamento de uma indemnização, no valor de €474,32, por prejuízos causados no 

carter do veículo automóvel, marca e modelo Fiat Bravo, com a matrícula MQ-24-69, 

que conduzia quando, no dia 28 de Dezembro de 2006, pelas 17 horas, embateu numa 

saliência, não sinalizada, existente no parque de estacionamento situado em frente à 

Escola Básica da Cruz d’Areia. 

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

Administrativa a informação n.º 29.CDIA/09, de 21 de Maio, constante do Processo de 

RCE n.º 13/2006, apensa à presente acta, cujo teor se dá aqui por inteiramente 

reproduzido (ANEXO C) – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro: «Concordo.» – a qual dá por provados os 

factos alegados pela requerente, concluindo pela proposta de deferimento da pretensão 

daquela, fundamentando-se nos seguintes termos: 
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I  A floreira é um bem móvel, na posse do Município de Leiria e sujeito à sua 

vigilância, na prossecução das atribuições relativas à criação, execução e manutenção 

dos espaços verdes e de ornamentação da responsabilidade do município. 

II  Ao Município de Leiria compete colaborar na promoção da segurança da circulação 

de viaturas, sendo que, por outro lado, nos locais da via pública municipal que possam 

oferecer perigo para o trânsito ou em que este esteja sujeito a precauções ou restrições 

especiais, devem ser utilizados os sinais constantes do Decreto-Regulamentar n.º 22-

A/98, de 1 de Outubro.  

III  O Município omitiu o dever de plantar a árvore na floreira que originou o acidente. 

IV  Mas mais grave ainda é que, ao não ter sinalizado a floreira vazia de acordo com 

os sinais previstos no Regulamento de Sinalização de Trânsito, incumpriu os deveres 

de vigilância que lhe foram cometidos, bem como o dever de alertar os utentes daquele 

local para a existência de um obstáculo/perigo capaz de perturbar uma circulação 

rodoviária segura e cómoda. 

V  Por tais motivos, o Município de Leiria é responsável, por culpa presumida, pelos 

danos causados no veículo automóvel conduzido pela requerente, no montante de 

€474,32.  

VI  Por fim, em face da prova produzida, concluiu-se que os danos sofridos no citado 

veículo são uma consequência normal, típica e provável da existência de uma floreira 

sem qualquer árvore nela implantada e sem que a mesma estivesse sinalizada nos 

termos regulamentares. Na realidade, a existência da floreira vazia, não sinalizada e 

imperceptível há-de ter-se como susceptível de afectar a manobra de marcha atrás que 

a requerente realizou à noite, num local que não estava habituada a utilizar. 

VII  Estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender 

a responsabilidade extracontratual das autarquias locais. 

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

29.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 

manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por CLÁUDIA 

PATRÍCIA LOPES JERÓNIMO, no valor de €474,32. 

Mais deliberou  notificar a requerente, dispensando a audiência dos 

interessados, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2432/09, 

de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Requerente: João Pedro Teixeira Lima 
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DLB N.º 0956/09  | Presente o requerimento com a entrada n.º 9356, de 18 de Abril de 

2008, em que JOÃO PEDRO TEIXEIRA LIMA, com o NIF 242466109, residente na Rua da 

Ponte, n.º 6, Carvalhal da Portela, Valongo do Vouga, 3750.583 Macinhata do Vouga, 

veio requerer ao município o pagamento de uma indemnização, no valor de €989,10, 

por prejuízos causados no veículo automóvel, de marca e modelo Ford Focus, com a 

matrícula 87-46-PQ, que conduzia no dia 14 de Abril de 2008, pelas 02h25m, quando, 

circulando na Rua D. José Alves Correia, no sentido descendente, junto ao 

estabelecimento prisional, caiu em cima daquele um sinal vertical de «estacionamento 

proibido». 

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

Administrativa a informação n.º 30.CDIA/09, de 21 de Maio, constante do Processo de 

RCE n.º 13/2008, apensa à presente acta, cujo teor se dá aqui por inteiramente 

reproduzido (ANEXO D) – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro: «Concordo.» – a qual dá por provados os 

factos alegados pelo requerente, concluindo pela proposta de deferimento da pretensão 

daquele, fundamentando-se nos seguintes termos: 

I  O sinal C15 é um bem móvel, na posse do Município de Leiria e sujeito à sua 

vigilância, na prossecução das atribuições relativas a segurança e comodidade do 

trânsito. 

II  Ao Município de Leiria compete colaborar na promoção da segurança da circulação 

de viaturas, garantir o controlo da sinalização de trânsito na área do concelho e 

assegurar a inspecção periódica das estradas e caminhos municipais. 

III  O Município não logrou provar, de uma forma concreta e objectiva, como 

procediam os serviços para evitar acidentes como o que aconteceu nem demonstrou 

que só as particulares circunstâncias do caso, por fortuitas e absolutamente 

imprevisíveis, permitiam explicar que o sinal C15 não se encontrasse implantado no 

correcto lugar. Assim, tendo havido incumprimento dos deveres de vigilância cometidos 

ao Município, presume-se a (sua) culpa leve na ocorrência do acidente. 

IV  Por tais motivos, o comportamento omissivo constitui facto ilícito gerador dos 

danos sofridos pelo requerente, no montante de €989,10. 

V  Por fim, em face da prova produzida, a queda de um sinal vertical à passagem do 

veículo conduzido pelo requerente há-de ter-se como susceptível de afectar a condução 

daquele, que não pode antecipar a situação e evitar a ocorrência dos danos, pese 

embora a circunstância de não se ter apurado a velocidade a que o mesmo seguia. 

VI  Estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender 

a responsabilidade extracontratual das autarquias locais. 

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

30.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade 
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manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por JOÃO 

PEDRO TEIXEIRA LIMA, no valor de €989,10. 

Mais deliberou  notificar o requerente, dispensando a audiência dos 

interessados, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2433/09, 

de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Requerente: Maria Helena Nogueira Lopes 

DLB N.º 0957/09  | Presente o requerimento com a entrada n.º 27275, de 15 de 

Dezembro de 2008, complementado por um outro com a entrada n.º 09/9671, em que 

MARIA HELENA NOGUEIRA LOPES, com o NIF 115751041, residente na Rua D. João 

Pereira Venâncio, lote 8, r/c Dt.º, Casal do Guerra, 2410.037 Leiria, vem requerer ao 

município o pagamento de uma indemnização, no valor total de €234,87, para 

ressarcimento das despesas médicas e medicamentosas que teve em virtude de queda 

que sofreu no dia 5 de Setembro de 2008, pelas 14 horas, no passeio na rua onde 

reside, o qual se encontrava com os paralelos da calçada soltos e levantados. 

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

Administrativa a informação n.º 32.CDIA/09, de 1 de Junho, constante do Processo de 

RCE n.º 34/2008, apensa à presente acta, cujo teor se dá aqui por inteiramente 

reproduzido (ANEXO E) – sobre a qual recaiu o seguinte despacho do Senhor Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro: «Concordo» – a qual dá por provados os 

factos alegados pela requerente, concluindo pela proposta de deferimento da pretensão 

daquele, fundamentando-se nos seguintes termos: 

I  Nos termos do disposto na alínea n) do artigo 1.º do Código da Estrada, «o passeio 

é a superfície de via pública, em geral sobrelevada, especialmente destinada ao trânsito 

de peões e que ladeia a faixa de rodagem». 

II  O passeio municipal onde se deu o acidente é, pois, um bem dominial que está na 

posse e sob a responsabilidade do Município de Leiria, afecto à utilidade pública de 

circulação de pessoas, sujeito à sua vigilância e cuidado. 

III  O Município de Leiria tem os deveres de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as condições em que se encontram os passeios municipais e de 

sinalizar os locais da via pública municipal que oferecem perigo para o trânsito pedonal, 

de modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar 

acidentes. 

IV  Da matéria de facto apurada e não apurada resulta que, no caso sub judice, 

estamos perante uma omissão ilícita por violação dos artigos 124.º, alínea n) e 142.º, 
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alínea n) do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, dos deveres 

objectivos de cuidado impostos ao Município de Leiria relativamente ao passeio 

municipal em apreço e do direito à segurança da circulação pedonal dos utentes desse 

passeio.  

V  Omissão essa não imputável a um determinado titular de órgão ou trabalhador.  

VI  O Município não conseguiu provar, de uma forma concreta e objectiva, como 

procediam os serviços para evitar acidentes como o que aconteceu nem demonstrou 

que só as particulares circunstâncias do caso, por fortuitas e absolutamente 

imprevisíveis, permitiam explicar a existência de paralelos da calçada soltos e 

levantados, depois de o dito passeio ter sido reparado cerca de dois meses e meio 

antes da ocorrência da queda. 

VII  Por tais motivos, o comportamento omissivo constitui facto ilícito gerador dos 

danos patrimoniais sofridos pela requerente, no montante de €234,87. 

VIII  A isto acresce a verificação do nexo causal entre o facto ilícito e o dano, 

porquanto o acidente não teria ocorrido se não fosse a existência de paralelos da 

calçada soltos e levantados. O Município não teve o cuidado de assegurar boas 

condições de utilização, segurança e comodidade na circulação pedonal do passeio, o 

que lhe era exigido, de forma duradoura e continuada. Veja-se que o mesmo passeio foi 

novamente reparado nos dois meses seguintes à queda da requerente. 

IX  Estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender 

a responsabilidade civil das autarquias locais por facto ilícito decorrente do exercício da 

função administrativa. 

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

32.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por MARIA 

HELENA NOGUEIRA LOPES, no valor de €234,87. 

Mais deliberou  notificar a requerente, dispensando a audiência dos 

interessados, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento 

conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favorável. 

 Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento n.º 2367/09, 

de 4 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

d) Requerente: Francisco José Faustino Luís 

DLB N.º 0958/09  | Presente o requerimento com a entrada n.º 2, de 2 de Janeiro de 

2007, de FRANCISCO JOSÉ FAUSTINO LUÍS, residente no Beco dos Serras, n.º 26, 

Gândara dos Olivais, Marrazes, 2410.362 Leiria, no qual requereu ao município o 

pagamento de uma indemnização, no valor de €146,17, por danos causados no pneu 
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dianteiro esquerdo do seu veículo automóvel, marca e modelo Volkswagen Passat, com 

a matrícula 84-60-LI, que conduzia quando, no dia 26 de Maio de 2006, pelas 

18h15min, circulando na Rua Imaculada Conceição, no lugar de Telheiro, freguesia de 

Barreira, no sentido Norte-Sul, ao passar em frente ao número de polícia 48, foi embater 

num buraco que se encontrava na faixa de rodagem. 

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

Administrativa a informação n.º 33.CDIA/09, de 5 de Junho, constante do Processo 

RCE 1/2007, anexa à presente acta e da qual faz parte integrante (ANEXO F)  sobre a 

qual recaiu o despacho «Concordo.» do Senhor Director de Departamento, de 

2009.06.05  a qual conclui pela proposta de indeferimento da pretensão do 

requerente, nos seguintes termos: 

I  Em 2 de Janeiro de 2007 deu entrada nestes serviços um pedido de 

responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria, apresentado por Francisco 

José Faustino Luís, com os sinais dos autos. 

II  O requerimento inicial dos interessados deve ter o conteúdo a que se refere o 

artigo 74.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo (CPA), devendo indicar 

designadamente os factos em que se baseia o pedido.  

III  No caso em apreço, cabe ao requerente o ónus de alegação e prova dos factos 

constitutivos do seu direito de indemnização, o que significa que lhe incumbe alegar e 

demonstrar que o embate se ficou a dever à existência de um buraco na faixa de 

rodagem. 

IV  Mas a factualidade invocada pelo requerente e a dada como provada nos autos é 

vaga e insuficiente, faltando, portanto, a alegação e demonstração de factos 

constitutivos estruturantes da causa de pedir. Na verdade, o requerente deveria ter 

alegado e demonstrado não só a existência do buraco e a ocorrência do acidente e dos 

danos sofridos, como também quaisquer circunstâncias que permitissem perceber o 

nexo de causalidade entre um e outros – o que não fez. A este respeito, o requerente 

limita-se a dizer, a fls 4 dos autos, que «quando circulava na dita rua, ao passar num 

buraco existente na via, danifiquei pneu e talvez a jante da frente do lado esquerdo». O 

que é manifestamente insuficiente como facto jurídico fundamentante do presente 

pedido de indemnização. 

V  É que embate pode ter ocorrido por razões completamente alheias ao dito buraco 

e exclusivamente imputáveis ao próprio requerente. E olhando para o requerimento 

apresentado ficamos sem saber em que medida pode o Município de Leiria ser 

responsabilizado pela ofensa do direito do requerente, já que não foi aduzido qualquer 

facto que a isso tenda.  

VI   O requisito do nexo de causalidade não se presume e deve ser minimamente 

demonstrado, prova essa que cabe ao requerente. 
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VII  Estamos perante a uma falta relativa - mas fundamental - na exposição dos factos 

que fundamentam o pedido do requerente, deficiência que não pode ser suprida por 

aplicação do disposto no artigo 76.º do CPA. 

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

n.º 33.CDIA/09, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por unanimidade  

manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido por FRANCISCO JOSÉ FAUSTINO 

LUÍS e notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se 

pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

e) Requerente: Rui Pedro Santos Cordeiro 

DLB N.º 0959/09  | Retirado. 

 

f) Requerente: «Figueiredo, Neves & Marques, Lda». Decisão final 

DLB N.º 0960/09  | Presente a resposta de FIGUEIREDO, NEVES & MARQUES, LDA, com a 

ENT 09/11041, de 19 de Maio, proferida em sede de audiência de interessados, 

relativamente à intenção de indeferir o seu pedido de indemnização por danos 

patrimoniais, no valor de €943,59 (DLB n.º 0687/09, de 28 de Abril). 

 Analisada a resposta e com base na informação n.º 35.CDIA/09, de 9 de Junho, 

anexa à presente acta e que dela faz parte integrante, e cujo teor se dá aqui por 

inteiramente reproduzido (ANEXO G), entendeu-se não haver motivos para que a Câmara 

Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da 

pretensão, uma vez que a pronúncia da requerente não permite obstar a todo os 

motivos que estiveram na base do projecto de decisão final, notificado a coberto do 

ofício n.º 7708, de 30 de Abril do corrente ano.  

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

35.CDIA/09, de 9 de Junho, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 

unanimidade indeferir o pedido deduzido por FIGUEIREDO, NEVES & MARQUES, LDA, 

notificar a requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, 

alínea a) e 68.º do Código de Procedimento Administrativo e determinar o arquivamento 

do processo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

g) Requerente: Fábio André Morgado da Costa Santos.  Decisão final 

DLB N.º 0961/09  | Pela deliberação n.º 685/09 tomada em sua reunião do passado dia 

28 de Abril de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de FÁBIO ANDRÉ MORGADO DA COSTA SANTOS, residente na Rua Agodim de 
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Cima, freguesia de Colmeias, 2420.169 Leiria, quanto ao pagamento de uma 

indemnização, num valor estimado entre €175,00 e €185,37, no âmbito de um pedido 

de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 5 de Maio de 2009, a coberto do ofício n.º 7711, de 30 de Abril, para 

efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o requerente, 

por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe foi fixado, 

apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara 

Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento final da 

pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por FÁBIO ANDRÉ MORGADO DA COSTA SANTOS, e notificar o requerente 

da presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código 

de Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

h) Requerente: Antero José Soares Faria. Decisão fi nal 

DLB N.º 0962/09  | Pela deliberação n.º 729/09 tomada em sua reunião do passado dia 

28 de Abril de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de ANTERO JOSÉ SOARES FARIA, residente na Av. Victor Gallo, n.º 36, 4.º C 

Dtº, 2430.173 Marinha Grande, quanto ao pagamento de uma indemnização, no valor 

de €169,36, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do 

Município de Leiria. 

 Notificado em 6 de Maio de 2009, a coberto do ofício n.º 7705, de 30 de Abril, para 

efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o requerente, 

por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe foi fixado, 

apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara 

Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento final da 

pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por ANTERO JOSÉ SOARES FARIA, e notificar o requerente da presente 

decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Financeira 

3.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 0963/09  | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 26 de Maio a 8 de Junho de 2009 correspondente às Ordens 
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de Pagamento Gerais n.ºs: 4567, 4933, 4958, 4966, 5201, 5202, 5257, 5258, às Ordens 

de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 57, 329 a 360, 370 a 379, 384 a 387, às Ordens de 

Pagamento de Facturas n.ºs: 1682, 2204, 2248, 2409 a 2412, 2499, 2504, 2506, 2510, 

2517, 2555, 2644, 2653, 2664, 2705, 2726, 2736, 2737, 2769, 2814 a 2816, 2823, 2825, 

2835, 2836, 2840, 2842, 2843, 2845, 2852, 2886, 2887, 2967, 3303, 3453, 3565, 3567, 

3611, 3637, 3642, 3712, 3862, 3865, 3901, 3926, 3928, 4066, 4067, 4115 a 4117, 4160, 

4223, 4224, 4227, 4258, 4261, 4301, 4302 a 4335, 4337 a 4345, 4347 a 4368, 4370 a 

4387, 4389 a 4396, 4447 a 4450, 4455, 4459 a 4463, 4466, 4468 a 4470, 4482, 4483, 

4487,  4488, 4494, 4495, 4510, 4514, 4516, 4526, 4554, 4556 a 4559, 4561 a 4564, 

4566, 4568, 4569, 4571, 4573, 4574, 4576, 4581, 4583 a 4586, 4589, 4592, 4596, 4601, 

4609, 4610, 4621, 4627, 4628, 4631, 4641 a 4643, 4645, 4646, 4648, 4651, 4654 a 

4657, 4659 a 4663, 4665 a 4668, 4670 a 4673, 4679, 4689, 4691, 4694, 4697 a 4739, 

4781 a 4788, 4794, 4796, 4802, 4806, 4809, 4816 a 4818, 4821 a 4828, 4830, 4834, 

4837, 4839, 4844 a 4849, 4851 a 4854,  4856, 4861,4863, 4865, 4868, 4870 a 4874, 

4883, 4892, 4897, 4918, 4920, 4922 a 4930, 4932, 4934, 4939, 4941, 4943, 4944, 4945 

a 4948, 4951, 4952, 4957, 4959 a 4962, 4970, 5023, 5037, 5050, 5051 a 5055, 5057 a 

5070, 5072, 5077 a 5090, 5095, 5107, 5109 a 5111, 5113 a 5129, 5131, 5133 a 5137, 

5160, 5168, 5204, 5207,5210, 5212, 5216, 5218, 5221, 5238, 5243, 5264, 5265, 5267 

no valor total de €1.736.861,52.  

 

3.2.2. Criação de posto de cobrança na Divisão de B ibliotecas e Arquivo Histórico 

e atribuição de fundo de caixa 

DLB N.º 0964/09  | Considerando que se deve melhorar de forma continuada os serviços 

municipais promovendo a sua aproximação aos utentes e garantir, simultaneamente, a 

segurança e a integridade da informação e a salvaguarda dos activos, torna-se 

imprescindível constituir Postos de Cobrança nos serviços municipais localizados fora 

do Edifício-Sede. Assim, propõe-se a criação de um Posto de Cobrança para a Divisão 

de Bibliotecas e Arquivo Histórico. 

De forma a operacionalizar este Posto de Cobrança, será necessário atribuir um 

montante, designado por Fundo de Caixa, para uso exclusivo de operações de trocos, 

assim, propõe-se que seja atribuído o seguinte fundo de caixa: 

FUNDOS DE CAIXA 

1) Divisão de Bibliotecas e Arquivo …………………………..……….……€ 20,00 

A Favor da assistente técnica Maria da Encarnação de oliveira Antunes Pereira 

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

constituição do Posto de Cobrança na Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico e 

atribuir o Fundo de Caixa à funcionária acima designada, totalizando € 20,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2.3. X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opçõ es do Plano 

DLB N.º 0965/09  | Presente a X Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 10.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 9.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 9.ª 

Alteração ao Plano de Actividades Municipais de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 

do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º 

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

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

Castro, Eng.º Carlos Martins e Dra. Lucinda Caleira eleitos pelo Partido Socialista, 

autorizar a X Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2009, 

com inscrições/reforços no montante de €1.489.041,00 e diminuições/anulações no 

montante de €1.411.000,00, e a X alteração ao Orçamento da Despesa para o presente 

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

€1.466.541,00 cada, tal como proposto.  

 A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.4. XI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opç ões do Plano. I Revisão 

DLB N.º 0966/09  | Presente a XI Modificação ao Orçamento para o presente ano de 

2009 que se consubstancia na 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita de acordo com as 

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

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

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

de Janeiro. Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por maioria , com os votos de abstenção dos Senhores 

Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e D. Célia Maria 

do Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a XI Modificação ao Orçamento que 

se consubstancia na 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €3.788.261,53 cada, tal como proposto, a 

presente deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia Municipal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.2.5. Repartição de recursos públicos entre o Esta do e os Municípios. 

Transferências financeiras  

DLB N.º 0967/09  | De acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da 

Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), com vista à repartição dos 

recursos públicos é atribuído aos municípios uma subvenção geral, repartida entre 

receita corrente e de capital, determinada a partir do Fundo de Equilíbrio Financeiro 

(FEF). 
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Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da Lei das Finanças Locais, o Município pode 

decidir a repartição dos montantes de FEF entre receitas correntes e de capital, não 

podendo a receita corrente exceder 65% do FEF. Assim, propõe-se que, do montante 

de FEF a atribuir ao Município de Leiria, em sede de Orçamento de Estado para 2010, 

65% do montante seja afecto a receitas correntes e 35% a receitas de capital. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da 

Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, deliberou por unanimidade  aprovar a repartição dos 

montantes de FEF em 65% para receitas correntes e 35% para receitas de capital. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

3.2.6. Pagamento de segunda via da factura n.º 2120 7/2008 à firma Ramalhotel 

DLB N.º 0968/09  | Presente a 2.ª via da factura n.º 21207/2008, de 21/01/2008, no valor 

de €617,96 (IVA incluído), referente ao pedido de fornecimento n.º 86/2007 e requisição 

externa contabilística n.º 4268/2006, relativa ao fornecimento de material de refeitórios 

para diversos Estabelecimentos Escolares do concelho de Leiria. 

A factura foi entregue junto com o material na Escola do 1.º CEB da Quinta do 

Alçada, a qual não reencaminhou o documento para esta edilidade. O pagamento desta 

factura foi solicitado pela Ramalhotel, tendo sido a 2.ª via recepcionada pelos serviços 

financeiros em 16 de Abril de 2009. 

Considerando que o documento se encontra por regularizar e tendo sido 

confirmada a entrega do material na escola, solicitou-se, assim, autorização para se 

proceder no presente ano económico, ao seu lançamento contabilístico, bem como ao 

seu pagamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea d) do n.º 7 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria , com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e D. 

Célia Maria do Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o lançamento no 

presente ano económico de 2009 e proceder ao respectivo pagamento da factura n.º 

21207, de 21 de Janeiro de 2008 emitida pela empresa Ramalhotel – Comércio de 

Produtos de Hotelaria, Lda. 

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

4268/09, de 20 de Maio. 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António 

Ferreira e D. Célia Maria do Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma 

justificação de voto, cujo teor se transcreve: 

«Mais uma vez são presentes a reunião do Executivo, pedidos de autorização 

de consideração no exercício em vigor, de facturas de anos anteriores. 
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Somam já várias dezenas, as situações que foram objecto de autorização e 

indiciam claramente a má organização dos Serviços Administrativos da Autarquia. 

Não se entende como os serviços de contabilidade não efectuam a conciliação 

das suas contas, nomeadamente com os fornecedores, no final de cada exercício. 

Trata-se seguramente de erros primários de gesta, como aliás foi demonstrado 

no Relatório da IGF, que apurou, que apurou vários milhões de euros de dívidas não 

contabilizadas nos exercícios a que respeitam, distorcendo as Contas da Autarquia pela 

negativa. 

Já por várias vezes alertámos para a necessidade de evitar tais situações, o que 

não aconteceu, conforme os casos que são presentes de forma sistemática às reuniões 

do Executivo. 

Nesse sentido, votamos, mais uma vez CONTRA a autorização solicitada, por 

evidente má gestão e inaceitável violação das regras de contabilidade pública.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.7. Pagamento de segunda via da factura n.º G100 08708, à firma Entreposto 

Leiria 

DLB N.º 0969/09  | Presente a 2.ª via da factura n.º G10008708, de 04/01/2006, no valor 

de €92,44 (IVA incluído), referente à nota de encomenda n.º 193/2006, a qual foi 

estornada em 15/02/2007 por a firma ter cessado a actividade. 

O pagamento desta factura foi solicitado pelo Departamento de Controle de 

Crédito do Entreposto de Leiria em 27/03/2009, informando (ENT 09/6991, de 30 de 

Março), que o Entreposto de Leiria mantém a actividade económica, tendo encerrado 

apenas a actividade comercial, tendo sido a 2.ª via recepcionada pelos serviços 

financeiros em 1 de Abril de 2009. 

Considerando que o documento se encontra por regularizar e tendo sido 

confirmada a execução do serviço, solicitou-se, assim, autorização para se proceder no 

presente ano económico, ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu 

pagamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea d) do n.º 7 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria , com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e D. 

Célia Maria do Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano 

económico de 2009 e o pagamento do factura n.º G10008708, de 4 de Janeiro de 2006 

emitida pela empresa Entreposto de Leiria. 

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

2190/09, de 21 de Maio. 
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Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António 

Ferreira e D. Célia Maria do Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma 

justificação de voto, cujo teor se transcreve: 

«Mais uma vez são presentes a reunião do Executivo, pedidos de autorização 

de consideração no exercício em vigor, de facturas de anos anteriores. 

Somam já várias dezenas, as situações que foram objecto de autorização e 

indiciam claramente a má organização dos Serviços Administrativos da Autarquia. 

Não se entende como os serviços de contabilidade não efectuam a conciliação 

das suas contas, nomeadamente com os fornecedores, no final de cada exercício. 

Trata-se seguramente de erros primários de gesta, como aliás foi demonstrado 

no Relatório da IGF, que apurou, que apurou vários milhões de euros de dívidas não 

contabilizadas nos exercícios a que respeitam, distorcendo as Contas da Autarquia pela 

negativa. 

Já por várias vezes alertámos para a necessidade de evitar tais situações, o que 

não aconteceu, conforme os casos que são presentes de forma sistemática às reuniões 

do Executivo. 

Nesse sentido, votamos, mais uma vez CONTRA a autorização solicitada, por 

evidente má gestão e inaceitável violação das regras de contabilidade pública.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.8. Regularização da receita dos parques de esta cionamento 

DLB N.º 0970/09  | O novo procedimento para arrecadar a receita proveniente da gestão 

dos Parques de Estacionamento (após efectuada a recolha do dinheiro e respectivos 

talões das máquinas) é composto por duas fases: 

— 1.ª fase: é efectuado um depósito, na agência da Caixa Geral de Depósito (CGD) 

em Leiria, cujo montante é determinado pelo valor indicado nos talões. Neste momento, 

são executados todos os registos, a fim da operação ser reflectida nos diversos fluxos: 

orçamental, patrimonial e caixa. 

— 2.ª fase: a CGD de Leira, por não dispor de máquina para contagem de moedas, 

envia o dinheiro para a sua agência em Lisboa, e é nesta fase, que são detectadas as 

diferenças entre o montante indicado para o depósito e o montante efectivamente 

depositado.  

Quando o montante indicado para o depósito é inferior ao montante que a CGD 

apura, a regularização é feita através de guia de recebimento emitida pela diferença, 

quanto a situação é inversa, é necessário proceder à restituição do montante 

arrecadado a mais. 

A maioria destas regularizações tem sido feita através de guias de recebimento, 

sendo necessário restituir apenas as guias de recebimento abaixo descriminadas: 
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— Guia de recebimento n.º 10116/09 – depósitos efectuados no período de 08/04/2009 

a 16/04/2009, talão de débito de 22/04/2009 no montante de €18,78; 

— Guia de recebimento n.º 8066/09 – depósitos efectuados no período de 20/03/2009 

a 26/03/2009, talão de débito de 01/04/2009 no montante de €17,73; 

— Guia de recebimento n.º 8562/09 – depósitos efectuados no período de 26/03/2009 

a 31/03/2009, talão de débito de 07/04/2009 no montante de €353,69; 

— Guia de recebimento n.º 10143/09 – depósitos efectuados no período de 16/04/2009 

a 23/04/2009, talão de débito de 28/04/2009 no montante de €227,99; 

Deste modo, solicitou-se autorização para a regularização das guias de 

recebimento n.º 10116/09, 8066/09, 8562/09 e 10143/09, perfazendo um total de 

€618,19. 

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

a regularização das guias de recebimento n.º 10116/09, 8066/09, 8562/09 e 10143/09, 

perfazendo um total de €618,19. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.9. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0971/09  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 8 de Junho de 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €18.579,24 sendo de Operações 

Orçamentais €6.540.688,10 e de Operações de Tesouraria €1.191.124,21, que se 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

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

 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 

4.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 0972/09  | No seguimento de processo de licenciamento de publicidade, foi o 

local de afixação visitado pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado que a 

publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município.  

Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, notificando o requerente a seguir melhor identificado: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da Publicidade 
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Int. 08/8821 Lusitano Coelho Ferreira Diversa publicidade Urb. da Maligueira, Lt. 13, r/c, 
fracção A, freguesia de 
Marrazes 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não se encontram 

licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo o infractor responsável pelo pagamento de 

todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou  notificar o requerente nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.2. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 0973/09  | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal manifestando a intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados dos teor das mesmas para 

exercer o direito de audição, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de 

Procedimento Administrativo. Não o tendo feito, foram de novo presentes os processos 

a seguir indicados, propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, n.ºs 

2, alínea a), 3, 4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade, deliberasse ordenar a 

remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelo mesmo motivo 

constante da deliberação anterior: 

Registo Entidade 
responsáv

el 

Delib. da 
int. de 

remoção 
(data) 

Data de 
visita ao 

local 

Tipo de 
Publicidade 

Localização 
da Publicidade 

Observ. 

Ent. 
99/14649 

Telepizza 
Portugal – 
Com. de 
Produtos 
Alimentares
, S A 

2008/04/2
9 

2007/01/0
8 
(Fiscais 
Municipais
) 

Um anúncio 
monoface 

Av. Nª Sr.ª de 
Fátima, Leiria 

O requerente 
exerceu o 
direito de 
audição, pela 
carta datada 
de 25/06/2009. 
No entanto os 
motivos 
invocados não 
alteraram os 
pressupostos 
da deliberação 
de 2008/04/29, 
nomeadament
e por o 
estabelecimen
to não se 
encontrar 
licenciado. 

Ent. 
02/9885 

Lúcia Paula 
Fernandes 
Mesquita 

2009/03/3
1 

2009/03/1
1 
(Fiscais 
Municipais
) 

Um anúncio 
luminoso 
monoface na 
fachada do 
estabeleciment
o; anúncio 
luminoso 

Rua 25 de 
Abril, nº 483, 
r/c, Gândara 
dos Olivais, 
freguesia de 
Marrazes 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
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perpendicular 
em monoposte 
no passeio 
público; 

ofício nº 6885 
de 2009/04/15. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  ordenar a 

remoção da publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do disposto no artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes das anteriores 

deliberações da intenção de ordenar a remoção, uma vez que os ditos suportes se 

mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não cumprimento dentro do prazo fixado, 

implicará que seja o Município a promover a remoção dos mesmos, sendo os 

infractores responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos 

termos dos n.ºs 4 e 5 do citado artigo 20.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 0974/09  | O processo a que se refere o
．
 registo 
．．．．．．．

infra
．．．．．

 mencio
．．．．．．

nado foi submetido 

à reunião de Câmara para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem o licenciamento. No entanto, o proprietário da publicidade 

procedeu à sua remoção, conforme consta da informação dos Fiscais Municipais. 

Assim, propôs-se à Câmara a alteração da sua intenção de ordenar a remoção 

por inutilidade do acto, por força do artigo 112.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo, considerando extinto o processo abaixo indicado, uma vez que o objecto 

da decisão de remoção se tornou inútil:  

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

extintos os processos supra referidos ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 112.º do 

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o objecto das decisões de 

remoção se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.4. Publicidade. Suspensão da execução da ordem de remoção (ENT. 07/21441)  

DLB N.º 0975/09  | A COMUMSPACE, LDA. solicitou o licenciamento de um painel 

publicitário a colocar na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, em Leiria, pedido esse 

que foi indeferido por despacho de 11 de Junho de 2008, da Senhora Vereadora Dr.ª 

Neusa Magalhães, no uso de competência subdelegada (conforme Edital n.º 183/2005). 

Registo Entidade Responsável Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

Ent. 08/22083  AFML – A Feira Móveis 
Leiria, Lda. 

2009/04/14 A publicidade foi removida, conforme 
informação da Fiscalização de 
2009/05/21. 
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No entanto, o painel foi afixado sem o respectivo licenciamento, tendo então a 

Câmara Municipal, por sua deliberação n.º 1187/08, de 16 de Setembro, deliberado a 

remoção. 

O requerente, notificado dessa decisão, veio apresentar reclamação (ENT 

09/8890), invocando que os factos que serviram de fundamentação da decisão de 

indeferimento do pedido foram alterados, solicitando a revogação do acto. 

Analisado o processo, concluiu-se que deverá o mesmo ser submetido a uma 

reapreciação técnica sobre a viabilidade de o painel vir a ser legalizado. 

Face ao exposto, propôs-se a suspensão da execução da ordem de remoção 

até ser obtido o resultado da reapreciação técnica do pedido de licenciamento do painel 

em questão. 

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

suspender a execução da ordem de remoção do painel publicitário instalado na Rua 

Capitão Mouzinho de Albuquerque, em Leiria, que foi proferida na reunião da Câmara 

Municipal de Leiria realizada em 16 de Setembro de 2008 (DLB n.º 1187), devendo o 

processo ser submetido a reapreciação técnica. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.5. Alargamento do horário de funcionamento. Rat ificação de despacho (ENT. 

09/10734) 

DLB N.º 0976/09  | Presente o requerimento de MÁRIO ANDRÉ DE OLIVEIRA 

BRILHANTE PEDROSA, na qualidade proprietário do bar «Anúbis Bar», sito no Largo 

da Sé, n.º 8, Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento, até às 4 horas, para comemorar o aniversário do mesmo, entre os 

dias 28 e 30 de Maio, do corrente ano, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 2009/05/18, a deferir o pedido. 

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

despacho de 2009/05/18 da Senhora Presidente que deferiu, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento para os dias 28 a 30 de Maio, do 

corrente ano, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento em vigor neste Município.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.6. Alargamento do horário de funcionamento. Rat ificação de despacho (ENT. 

09/10352) 

DLB N.º 0977/09  | Presente o requerimento da INSTITUNA, Tuna do Instituto 

Politécnico de Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento denominado «Beat Club», sito nesta cidade, até às 6 horas, para a 

realização do VII FITUMIS Festival Internacional de Tunas Mistas, nos dias 29 e 30 de 
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Maio, do corrente ano, do qual consta o despacho do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 2009/05/27, a deferir o pedido. 

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

despacho de 2009/05/27 do Senhor Vice-Presidente que deferiu, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento para os dias 29 e 30 de Maio, do 

corrente ano, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento em vigor neste Município.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.7. Alargamento do horário de funcionamento. Rat ificação de despacho (ENT. 

09/11294) 

DLB N.º 0978/09  | Presente o requerimento de NUNO GONÇALO ARAÚJO MARQUES 

DE CASTILHO, na qualidade de representante legal da firma «Desafios Urbanos, Lda.», 

com sede no Parque Municipal Tenente Cor. Jaime Filipe da Fonseca, Leiria, a solicitar 

o prolongamento do horário de funcionamento do estabelecimento denominado 

«Batidos no Parque», sito na morada supra, até às 4 horas, para a comemoração do 2.º 

aniversário do estabelecimento, no dia 29 de Maio, do corrente ano, do qual consta o 

despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2009/05/27, a deferir o pedido. 

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

despacho de 2009/05/27 do Senhor Vice-Presidente que deferiu, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento para o dia 29 de Maio, do corrente 

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

Funcionamento em vigor neste Município.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.8. Atribuição de lugar cativo n.º 99, do Mercad o de Venda por Grosso do 

Falcão – Têxtil, Calçado e outros (ENT. 09/10866) 

DLB N.º 0979/09  | Presente o requerimento de REI & NETO, LDA., com sede na Rua 

Gustavo Ferreira Pinto Bastos, n.º 16, freguesia de Glória, do concelho de Aveiro, 

solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 99, que se encontra vago, para venda de têxteis, 

no Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 99 à firma Rei & Neto, Lda., uma vez que o 

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

Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer 

outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme foi 

aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 23/02/2007, na alteração 

temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do referido mercado, publicitada 

pelo edital n.º 47/2007, de 05/03/2007. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.9. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca  do lugar n.º 17 para o lugar 

n.º 50 (ENT. 09/10219) 

DLB N.º 0980/09  | Presente o requerimento de MARIA MANUELA OLIVEIRA SILVA 

ARANTES, residente na Rua Manuel José Moutinho dos Santos, n.º 40, freguesia de 

Milheiros, concelho da Maia, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 17, que já ocupa, pela 

atribuição do lugar cativo n.º 50, que se encontra vago para venda de têxteis, no 

Mercado de Venda por Grosso do Falcão. 

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

direito de ocupação do lugar cativo n.º 50, a Maria Manuela Oliveira Silva Arantes, 

deixando vago o lugar n.º 17, uma vez que o requerente reúne os requisitos expressos 

no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela 

Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

A atribuição dos lugares de venda é franca, não sujeitando o vendedor a 

qualquer outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, conforme 

foi aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 23/02/2007, na 

alteração temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do Regulamento do referido mercado, 

publicitada pelo Edital n.º 47/2007, de 5 de Março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.10. Venda ambulante. Maria José Gaiba (ENT. 07/ 24073) 

DLB N.º 0981/09  | Pelas deliberações n.º 1523/07 e n.º 238/08, das reuniões de 11 de 

Dezembro e 19 de Fevereiro, respectivamente, foi manifestado a intenção de 

indeferimento do pedido de MARIA JOSÉ GAIBA, residente na Qta. do Alçada, Lt. 9-6.º 

A, freguesia de Marrazes, deste concelho, que solicitava autorização para venda 

ambulante de produtos alimentares. Notificada a requerente para se pronunciar em 

sede da audiência dos interessados, e considerando que a mesma não se pronunciou e 

os motivos já expostos não se alteraram, propôs-se o indeferimento do pedido de venda 

ambulante de produtos alimentares (especialidades brasileiras) tendo em conta 

aspectos higio-sanitários, estéticos e de comodidade para o público, nos termos da 

alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio. 

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

pedido de Maria José Gaiba para a venda ambulante de produtos alimentares 

(especialidades brasileiras), nos termos do disposto na alínea a) do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.11. Campeonato da Europa de Equipas SPAR – Leir ia 2009. Protecção de 

Direitos Comerciais 
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DLB N.º 0982/09  | Na sequência das deliberações desta Câmara Municipal sobre o 

assunto mencionado em epígrafe, nomeadamente sobre a autorização para a 

celebração do Organiser Contract entre a Associação Europeia de Atletismo (EAA), a 

Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e o Município de Leiria (ML) e, em 

cumprimento do ponto 9 do referido Organiser Contract deverão ser acautelados os 

direitos comerciais inerentes ao evento que ocorram na zona demarcada a verde, no 

mapa anexo e designada por Clean Venue.  

 Neste contexto foi presente pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães a 

seguinte proposta: 

 «No período de 15 a 21 de Junho do corrente ano, em que irá decorrer o 

Campeonato da Europa de Equipas SPAR – Leiria 2009 e preparativos para o mesmo, 

não será permitido na zona demarcada no mapa anexo como Clean Venue: 

1) A difusão, por qualquer meio, de mensagens publicitárias que, de forma directa ou 

indirecta, façam supor a intenção de afectar os direitos relativos à competição, de 

que é detentora a Associação Europeia de Atletismo (EAA), com o objectivo de fazer 

publicidade ou de usufruir de benefícios promocionais do evento, designadamente:  

a) Publicidade em veículos automóveis, independentemente de se encontrarem em 

circulação ou estacionados, salvo se as inscrições se destinarem a identificar a 

empresa, a actividade, os produtos, os bens, os serviços ou outros elementos 

relacionados com o desempenho principal do respectivo proprietário, locatário 

ou usufrutuário; 

b) Publicidade sonora, independentemente dos meios utilizados; 

c) Publicidade aérea, incluindo, nomeadamente, balões ou outros dispositivos 

aéreos, ligados ou não ao solo; 

d) Publicidade de carácter ocasional e efémero, que implique acções de rua e o 

contacto directo com o público, nomeadamente a distribuição de panfletos, 

produtos, provas de degustação e outros objectos, equipamentos ou acções de 

carácter promocional. 

2) O exercício da actividade de venda ambulante, quer esta seja exercida por 

vendedores portadores do respectivo cartão de vendedor ambulante, quer seja 

exercida por outros agentes. 

3) Compete aos Fiscais Municipais e aos Agentes das Forças de Segurança, a 

fiscalização do cumprimento das medidas descritas em 1) e 2) e, em caso de 

violação das mesmas, será elaborada participação à Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, que ordenará, com urgência, por despacho sujeito a posterior 

ratificação da Câmara, nos termos do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

remoção imediata dos meios publicitários, por utilização abusiva do espaço público 
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em zona de protecção de direitos comerciais ou a cessação imediata da actividade 

de venda ambulante. 

Se não for acatada, de imediato, essa ordem, será a remoção executada pelos 

Serviços competentes deste Município, sendo imputadas ao infractor, todas as 

despesas com a remoção, as quais poderão vir a ser cobradas voluntária ou 

coercivamente em processo de execução fiscal, bem como a apreensão da 

mercadoria transaccionada no exercício da venda ambulante. 

4) Exceptuam-se do âmbito das proibições mencionadas em 1) e 2) as entidades 

patrocinadoras do evento, que seguidamente se enumeram: 

International Partners 

SPAR, OMEGA, EPSON, LE GRUYÈRE e EUROVISION; 

International Service Partners 

NEH e pa.picture alliance; 

National Partners 

TMN (e associados SAPO e MEO), CTT e Liberty, Seguros; 

Media Partners 

RTP, Jornal “BOLA”, SAPO.pt, ANTENA 1 e ANTENA 3. 

5) O patrocinador nacional TMN, ao abrigo do citado Organiser Contract, foi autorizado 

a promover um conjunto de montagens promocionais (que já se encontram 

colocadas) em diversos locais da cidade, que a seguir se indicam: 

4 Palavras em: 

— Rotunda D. Dinis “ATÉ JÁ” 

— Junto ao edifício do Banco de Portugal “CENTRO” 

— Junto à Fonte Luminosa “VISTA” 

— Junto ao Teatro José Lúcio da Silva “ARTE” 

5 candeeiros em :  

— Largo Alexandre Herculano (junto à Igreja do Espírito Santo) 

— Parque da Cidade (junto ao Quiosque “Os Patinhos”- Ponte Fonte Quente 

— Rua Tenente Valadim (junto à Cruz Vermelha) 

— Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (junto à entrada lateral, edifício 

Nascente) 

— Praceta Abraão Zacuto (anfiteatro do Carpalho)» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

alínea b) do n.º 4  e da alínea b) do n.º 7, ambos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou  por  

unanimidade  aprovar a proposta acima transcrita, devendo ser-lhe dada a devida 

publicidade, através dos órgãos de comunicação social e na página do Município, na 

Internet. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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4.1.12. Alteração do dia da realização do Mercado d o Levante de Leiria devido ao 

Campeonato da Europa de Equipas SPAR – Leiria 2009 

DLB N.º 0983/09  | A fim de possibilitar a realização do evento Clean venue - 

Campeonato da Europa de Equipas SPAR - Leiria 2009, é necessário disponibilizar o 

espaço circundante do Estádio Magalhães Pessoa, onde se desenvolve o Mercado do 

Levante de Leiria, pelo que no próximo dia 20 de Junho de 2009, não se poderá 

efectuar o mercado. 

Tendo em conta que nos termos do artigo 22.º do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária (Mercados de 

Levante), a organização e funcionamento do mercado compete à Câmara Municipal, a 

Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, propôs que no dia 20 de Junho de 2009 

(sábado) o mesmo não se realizasse, pelos fundamentos acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 22.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 

Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade  autorizar que no dia 

20 de Junho de 2009 (sábado) não se realize o Mercado do Levante de Leiria, bem 

como autorizar a publicitação através de edital a publicar em dois jornais regionais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.1.13. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Ante cipação do mercado têxtil 

do dia 11 (feriado religioso) para o dia 10 de Junh o de 2009 

DLB N.º 0984/09  | Considerando que o próximo dia 11 de Junho de 2009 é feriado 

religioso (quinta-feira) e dia de Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxtil –, 

conforme informação verbal do Encarregado do Mercado e por solicitação dos 

vendedores estes entendem ser conveniente, economicamente e do ponto de vista da 

satisfação dos utentes, que seja antecipado o mercado para o dia 10 de Junho de 2009 

(quarta-feira/feriado nacional), a realizar no mesmo horário. 

Por proposta da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães e nos termos do n.º 

3 do artigo 8.º do Regulamento do mercado em questão, a Câmara pode alterar o seu 

funcionamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

8.º do Regulamento Mercado de Venda por Grosso do Falcão, deliberou por 

unanimidade  autorizar a antecipação da realização do mesmo, para o dia 10 de Junho 

de 2009 (quarta-feira / feriado nacional), mantendo-se o mesmo horário, nos termos 

regulamentares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto cinco 
��  Departamento de Cul tura,  Desporto  e  Juventude  

 

5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

5.1.1. Apoio à SAMB – Sociedade Artística e Musical  da Bajouca. Transportes 

DLB N.º 0985/09  | Presente um e-mail da SAMB – Sociedade Artística e Musical da 

Bajouca (ENTFE 09/2126) onde é solicitado apoio financeiro para aluguer de um 

autocarro para uma deslocação a Riachos no âmbito de um encontro de bandas em que 

o grupo congénere daquela localidade comemora 125 anos. Foi também remetida a 

este serviço uma fotocópia do orçamento referente ao transporte. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria e para aquisição de novos 

conhecimentos e ao interesse municipal que envolve, propôs-se que fosse atribuído à 

SAMB – Sociedade Artística e Musical da Bajouca um apoio no valor de €300,00 para 

custear o aluguer do autocarro, entregue contra apresentação de fotocópia do recibo, 

utilizando para isso a verba prevista no Plano na Rubrica 12/040701-A-246 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Filarmónicas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  atribuir à SAMB – Sociedade Artística e Musical da Bajouca um apoio no 

valor de €300,00 (trezentos euros) para custear a despesa com o transporte a Riachos, 

condicionado à apresentação de fotocópias do recibo da despesa. 

O apoio a atribuir à SAMB – Sociedade Artística e Musical da Bajouca está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701-A-246 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Filarmónicas e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2312/09, de 1 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Apoio ao Coral do Ateneu Desportivo de Leiri a 

DLB N.º 0986/09  | Presente uma carta do Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria 

(ENT.08/26469), onde este solicita apoio financeiro para ajudar a custear as despesas 

com a permanência do grupo francês «La Coda» da cidade francesa de Verpilliere-Lyon 

que visitou Leiria entre 15 a 19 de Abril num intercâmbio com o Coral do Ateneu que se 

deslocou a França em Setembro último. Posteriormente, a nosso pedido, foi enviada 

pelo grupo fotocópia do orçamento do serviço (ENT.2009/8897).  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria e para aquisição de novos 

conhecimentos, bem como a importância de recebermos na Cidade grupos culturais 
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oriundos doutras regiões do mundo e, atendendo ao interesse municipal que tais 

iniciativas envolvem, propôs-se que fosse atribuído ao Grupo Coral do Ateneu 

Desportivo de Leiria um apoio no valor de €1.440,00, utilizando para isso a verba 

prevista no Plano na Rubrica 12/040701-A-247 – Apoio a Organismos Promotores de 

Cultura – Corais, verba essa disponibilizada contra a apresentação do respectivo recibo 

da despesa, fotocópia do NIF, relatório de actividades e contas de 2008 e orçamento e 

plano de actividades de 2009 devidamente aprovados e assinados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  atribuir ao Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria um apoio no valor 

de €1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta euros) para ajuda nas despesas com a 

permanência do grupo francês «La Coda», condicionado à apresentação de fotocópias 

dos recibos de despesas, fotocópia do NIF, relatório de actividades e contas de 2008 e 

orçamento e plano de actividades de 2009, devidamente aprovados e assinados. 

O apoio a atribuir ao Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701-A-247 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Corais, foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2313/09, de 1 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Apoio ao Leiricanta – Grupo de Música Popula r. XIII Encontro de Grupos de 

Música Popular 

DLB N.º 0987/09  | Presente a carta do Leiricanta – Grupo de Música Popular 

(ENT.09/3465) informando que, à semelhança dos anos anteriores realizar-se-á, no 

próximo dia 20 de Junho, no Jardim Luís de Camões, o «XIII Encontro de Grupos de 

Música Popular», convidando, para o efeito o Grupo de Cantares da Musical 

Amendoense – Amêndoa e o Grupo de Cantares dos Silveiros – Oliveira do Bairro. 

Deste modo, solicita apoio financeiro, bem como o apoio logístico necessário, 

ornamentação de palco e oferta de lembranças aos grupos convidados. 

Considerando a importância de manter estas iniciativas culturais que 

enriquecem de forma inequívoca o panorama cultural do Concelho, sendo de elevado 

interesse municipal, propôs-se que se apoiasse este evento nos diversos items 

solicitados, atribuindo também uma importância de €700,00 ao Leiricanta – Grupo de 

Música Popular no sentido de fazer face às despesas inerentes à organização do 

encontro, utilizando para isso a verba inscrita no Plano, na Rubrica 12/040701-A-249 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos de Música Tradicional, verba 

entregue contra a apresentação de fotocópias de recibos de despesas com o evento. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  atribuir ao Leiricanta – Grupo de Música Popular um apoio no valor de 

€700,00 (setecentos euros) para fazer face às despesas previstas com a realização do 

«XIII Encontro de Grupos de Música Popular», condicionado à apresentação de 

fotocópias de recibos de despesas com o evento. 

O apoio a atribuir ao Leiricanta – Grupo de Música Popular está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, na Rubrica 12/040701-A-249 – 

Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos de Música Tradicional e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 2311/09, de 1 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Doação de obra de arte pela artista Dulce Be rnardes 

DLB N.º 0988/09  | Presente uma informação da Divisão da Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais, dando conhecimento que foi entregue pela artista plástica Dulce 

Bernardes a obra/quadro «ERA ASSIM, NO MEU SONHO AZUL» para integrar o acervo do 

Município, na sequência da exposição «Intersecções» apresentada no Teatro José 

Lúcio da Silva. 

O Município de Leiria compromete-se a assegurar a sua conservação e 

divulgação como património cultural. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto na alínea h) do 

n.º 1 do artigo n.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  aceitar a doação do quadro em referência, agradecendo à artista Dulce 

Bernardes a sua amável e generosa oferta que decerto irá valorizar o acervo do 

Município. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.5. Documento Fundador do Moinho do Papel e do C ereal 

DLB N.º 0989/09  | Presente uma informação da Divisão de Museus e Património do 

seguinte teor: 

«O Moinho do Papel e do Cereal teve um grande peso evolutivo na economia 

medieval e moderna da cidade, aproveitando a energia hidráulica oferecida pelas águas 

do rio Lis para a fábrica do papel e para o fabrico da farinha através da moagem de 

diversos cereais. Este edifício ficou conhecido, por ter sido o primeiro edifício onde 

funcionou a primeira fábrica de papel, conhecida em território nacional e provavelmente 

em todo o território ibérico que fabricou o primeiro papel português. 

A recuperação e activação deste edifício com base no projecto prévio 

apresentado pelo gabinete do arquitecto Siza Vieira, permite preservar momentos 

culturais relacionados com a arqueologia industrial, bem como recuperar técnicas e 
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métodos tradicionais utilizados no decorrer destes antigos processos laborais que 

renascem através de actividades de carácter didáctico-culturais relacionadas com o 

fabrico do papel artesanal e a moagem do cereal. 

Assim: 

—  Considerando que, de acordo com o artigo 5.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, 

que aprova a Lei-quadro dos Museus Portugueses, «é livre a criação de museus por 

quaisquer entidades públicas ou privadas nos termos estabelecidos pela presente 

lei.»; 

—  Considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferências de atribuições e 

competências para as autarquias locais, compete aos órgãos municipais o 

planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos nos centros de 

cultura, centros de ciência, bibliotecas, teatros e museus municipais; 

—  Considerando que o artigo 85.º da citada Lei n.º 47/2004, determina que «a 

iniciativa da criação e fusão de museus deve ser efectuada através de documento 

em que a entidade proponente manifesta formalmente a intenção de criar ou fundir o 

museu, define o respectivo estatuto jurídico e compromete-se a executar o 

programa museológico, bem como a disponibilizar os recursos humanos e 

financeiros que assegurarão a respectiva sustentabilidade»; 

Torna-se indispensável a formalização de um documento fundador do Moinho do 

Papel e do Cereal, o qual ultrapassa a manifestação de intenção de criar e manter uma 

nova instituição. Ao contemplar os aspectos essenciais da sua missão, objectivos e 

âmbito da actuação, o documento fundador do Moinho do Papel e do Cereal assume-

se, igualmente, como base orientadora quer do processo de criação, quer do 

desenvolvimento das actividades do museu nas suas diversas vertentes, como a 

investigação, a divulgação, a pedagogia e a animação, o que a seguir se transcreve. 

«DOCUMENTO FUNDADOR DO MOINHO DO MOINHO DO PAPEL E CEREAL DE LEIRIA» 

Preâmbulo  

O presente documento define as bases da programação museológica do Moinho do 

Papel e do Cereal, perspectivando o que deverá caracterizar esta nova instituição, ao 

abrigo da Lei-Quadro dos Museus Portugueses e das directrizes traçadas pela 

autarquia no âmbito da politica cultural do Município. 

1. Historial 

A cidade do Lis reclama a existência do primeiro Moinho do Papel a laborar em 

Portugal. A existência destes moinhos e lagares, em época medieval e moderna, 

encontra-se referida por vários historiadores de Leiria. O moinho ficou assim conhecido, 

por ter sido o primeiro edifício onde funcionou a primeira fábrica do papel conhecida em 

território nacional e provavelmente em todo o território Ibérico. Leiria terá sido o primeiro 
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sítio do país a fabricar papel e uma das primeiras regiões portuguesas onde a arte de 

imprimir (tipografia) se implantou. 

No que diz respeito ao antigo Moinho do Papel de Leiria, era conhecida a 

famosa data de 1411, em que é concedido o alvará de concessão do engenho que iria 

fabricar papel. Este deverá ter sido o primeiro engenho de papel documentado em 

Portugal. Desde 1441 até hoje, as referências toponímias e orais sempre se referiram 

aquele sítio como o da “fábrica do papel”. O autor do Couseiro (1657 – Cap.128) situa o 

Convento de Santo Agostinho “no sítio do moinho do papel” (Cristiano, 1986:203). 

Justificava-se plenamente a necessidade da existência de uma estrutura deste 

tipo em Leiria, dada a bem documentada existência da Tipografia Judaica, no séc. XV. 

Esta produzia obras de interesse mundial e estava, de algum modo, ligada ao 

desenvolvimento económico exponencial do País e ao avanço dos navegadores 

portugueses. Esta tipografia terá editado, em 1496 (poucos meses antes da expulsão 

dos Judeus em Portugal), o Almanach Perpectuum Celestium, obra universalmente 

conhecida por ter permitido avançar com novas rotas marítimas a uma escala 

planetária. 

Este edifício teve sem dúvida alguma um grande peso na economia medieval e 

moderna, aproveitando a energia hidráulica para o fabrico de papel e farinação. 

Este edifício está localizado entre a Ponte dos Caniços e a antiga Ponte Nova, 

onde se materializava num conjunto de moinhos, lagares e pisões que ali existiam. 

Inicialmente, este edifício terá sido um local onde se fazia a moagem de cereais e só 

depois em 1411 é concedido, por El Rei D. João I, o alvará a Gonçalo Lourenço de 

Gomilde a possibilidade de fabricar papel, surgindo a primeira indústria de fabrico do 

papel introduzida em Portugal, permanecendo única até meados do século XV e parte 

do século XVI. 

Para além de produzir papel, fabricava ferro, serrava madeira e também pisava 

burel. Mais tarde volta a funcionar como moagem de cereais (milho, trigo e descasque 

de arroz). No século XX aliou-se a esta actividade a produção do azeite com a 

introdução no espaço (antes destinado à secagem de papel) de um lagar de prensa 

tradicional. 

Na segunda metade do século XIX, o Sr. António Caseiro, pai de Emília Caseiro, 

terá adquirido este espaço que se manteve na posse da família até 1999 data em que 

autarquia adquiriu com o intuito de o transformar num pólo museológico. O Moinho dos 

Caniços é um edifício que se encontra enraizado na memória dos Leirienses e por isso 

tornou este projecto desde cedo muito acarinhado e ansiado pelos mesmos. 

A importância histórica do local cedo mostrou como obvia a necessidade de que 

o projecto e respectivo programa museológico contemplassem a actividade do fabrico 

do papel e a moagem do cereal. 
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Criando-se assim um espaço com características únicas no país, onde os 

visitantes terão oportunidade de conhecer e ter uma percepção realista do processo de 

fabrico do papel nos finais da Idade Média. Com mecanismos hidráulicos e maquinaria 

reproduzidos de modo a que as pessoas possam visionar o seu funcionamento. Como 

também todo o processo artesanal e tradicional da moagem do cereal. 

Após os primeiros levantamentos históricos do local verificou-se que a edificação 

terá sido alvo de diversas fases de construção. Tornaram-se visíveis antigas estruturas 

que se inserem no mesmo contexto histórico e funcional daquela zona, a oeste surgiu o 

que resta de um outro moinho denominado “Moinho do Lagoa”. Foi ainda detectada 

uma outra estrutura onde encaixaria a grande roda hidráulica de abastecimento à 

conduta conventual. 

O desejo de aliar a este projecto uma recuperação exemplar do edifício a todos 

os níveis, levou o Município a procurar um projecto de arquitectura de renome 

internacional, com a assinatura do Exmo. Sr. Arquitecto Álvaro Siza Vieira, 

correspondendo com um projecto que deixa brilhar primeiramente todo o conjunto 

edificado e a sua envolvente. Projecto este que permite preservar momentos 

relacionados com a arqueologia industrial, bem como recuperar técnicas e métodos 

tradicionais utilizados no decorrer destes processos através de actividades de carácter 

didáctico-cultural. 

Este projecto será, sem dúvida, uma oportunidade única e irrepetível de 

transformar toda a área num pólo pedagógico, lúdico e turístico com potencialidades 

excepcionais. 

Pretende-se criar um espaço totalmente inovador, com uma componente 

fundamental de “museu vivo”, em que será possível ao público, não só conhecer 

engenhos existentes na época medieval e moderna, mas observar a sua actividade in 

situ experimentando o manuseamento dos engenhos e produzindo o seu próprio papel 

e farinha. 

O local apresenta condições excepcionais para a realização de eventos 

históricos diversos, como as recriações medievais, oficinas pedagógicas sobre os 

ofícios artesanais entre outros. 

2. Estatuto Jurídico e enquadramento orgânico 

O Moinho do Papel e do Cereal é uma instituição de natureza permanente com fins não 

lucrativos, sem personalidade jurídica própria, hierarquicamente dependente da Divisão 

de Museus e Património do Departamento de Cultura, Desporto e Juventude tutelada 

pelo Município de Leiria – Câmara Municipal. É criada para o interesse colectivo, 

estabelecendo um acesso regular ao público, reunindo bens culturais e a informação 

associada, conservando-os, documentando-os, investigando-os, interpretando-os e 

difundindo-os, preconizando objectivos científicos, culturais, educativos e lúdicos, e 

tendo como propósito contribuir para a democratização da cultura, a promoção de uma 
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cidadania consciente e activa, e o desenvolvimento harmonioso da comunidade local, 

regional e nacional. 

3. Localização e Denominação 

O Moinho do Papel e do Cereal situa-se na Antiga Rua da Fábrica do Papel, 

actual Rua Roberto Ivens, centro da cidade de Leiria, entre a Ponte dos Caniços e o 

Convento de Santo Agostinho, na margem esquerda do Lis. 

Este núcleo museológico encontra-se num ponto da cidade provido de 

excelentes acessibilidades, próximo da saída da A1, possuindo um novo parque de 

estacionamento subterrâneo junto à entrada principal do conjunto edificado. Adjacente 

ao Moinho do Papel e do Cereal encontra-se ainda o novo Centro de Monitorização 

Ambiental de Leiria (CIA). Recebe o nome de Moinho do Papel e do Cereal numa 

referência explícita à sua vocação temática e comercial. 

4. Missão e Objectivos 

O Moinho do Papel e do Cereal tem por vocação a investigação, conservação, 

divulgação e valorização dos testemunhos materiais e imateriais da indústria do papel e 

da farinha, desempenhando a missão de: 

a) Preservar a memória e identidade local e contribuir para um desenvolvimento 

integrado e sustentado; 

b) Investigar, recolher e preservar as marcas de uma intensa actividade da indústria do 

fabrico artesanal de papel, moageira da região e produção do azeite; 

c) Sensibilizar o público, em particular os mais jovens, para a importância destas 

indústrias no desenvolvimento da cidade de Leiria. 

Possui objectivos a nível social, cultural e educativo, tais como: 

a) Apresentar projectos que dinamizem e implementem acções de salvaguarda da 

identidade e memória colectiva; 

b) Integrar o Moinho do Papel e do Cereal e o seu programa museológico em 

projectos culturais, educativos e ambientais, numa perspectiva de desenvolvimento 

integrado, que viabilizam o património enquanto recursos; 

c) Propor acordos e protocolos de cooperação com outras instituições e entidades, 

públicas ou privadas, que prossigam fins similares; 

d) Incentivar a participação e co-responsabilização da sociedade civil na valorização 

da memória e tradição oral, bem como o do património histórico-cultural e ambiental; 

e) Promover o inventário, estudo, classificação e recuperação do património industrial 

para fabrico de papel e moagem do cereal do concelho, sistematizando 

informaticamente os dados recolhidos e prestando apoio científico e técnico sempre que 

necessário, 

f) Dinamizar a comunicação e promover a divulgação, para públicos diferenciados, do 

espólio, do espaço industrial musealizado e temáticas associadas. 

5. Identificação e caracterização dos bens culturai s 
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O Moinho do Papel e do Cereal integra o espaço industrial do antigo Moinho do 

Lagoa. Deste modo, o acervo é resultante da musealização deste edifício e da sua área 

envolvente. O edifício mantém toda a estrutura arquitectónica de um moinho de água, 

de rodas horizontal e vertical, embora com áreas envolventes que permitem o 

desenvolvimento de várias actividades, desde a produção artesanal de papel, passando 

pela moagem do cereal às acções educativas. 

Todos os espaços devem ser visitáveis, de modo a que os públicos possam 

compreender toda a memória do edifício, quer a nível arquitectónico quer a nível 

funcional. Portanto, as novas funções vêm retomar as funções primitivas no que refere 

ao fabrico do papel e moagem do cereal, embora com gramática e discursos diferentes. 

6. Estratégias funcionais 

A preservação patrimonial e musealização do antigo Moinho do Papel e do 

Cereal irá permitir recuperar e transmitir os valores e tradições ligadas ao fabrico do 

papel, da farinha e posteriormente do azeite, colocando em evidência os seus espaços 

e o espólio associados, modos de produção, usos e costumes locais em torno do 

fabrico d papel, da farinha e do azeite. Irá, ainda, permitir recolher, investigar, difundir e 

promover a cultura tradicional local e regional.  

Neste sentido, para além da musealização dos espaços e dos objectos, 

pretende-se estabelecer um programa de investigação de áreas diversas que vise o 

estabelecimento de protocolos e parcerias com outras instituições e entidades, públicas 

ou privadas, que prossigam fins similares, para apoio técnico e científico à realização de 

trabalhos de campo, sistematização de informação e edição de publicações para 

divulgação do trabalho de investigação efectuados no concelho de Leiria. De igual 

modo, é importante estabelecer um programa educativo que incentive ao com 

comportamento e aos bons hábitos culturais e ambientais, ao mesmo tempo que se vai 

preservando e promovendo a importante riqueza patrimonial e cultural da região. 

Mais do que um repositório de engenhos hidráulicos, o Moinho do Papel e do 

Cereal pretende ser um espaço dinâmico, em diálogo permanente com a população 

local e com o seu público, assumindo como função expor, explicar, ensinar, fazer e 

deixar fazer. Ao desempenhar um papel activo na comunidade, contribuirá para o 

conhecimento e promoção da identidade e da cultura Leiriense. Integrará ainda 

itinerários que destaquem a história e o património cultural e ambiental do Município e 

da região. Assim, os visitantes, para além de poderem apreciar o Moinho serão 

incentivados a percorrer a região, mediante roteiros e programas culturais e ambientais 

que lhes forneçam uma visão mais correcta e abrangente da realidade local e regional. 

Desta forma o Moinho cumprirá uma das funções principais dos museus, a de dinamizar 

a vida cultural e social da comunidade em que está inserido e a de promover o 

conhecimento sobre essa comunidade, nas suas mais variadas facetas. 
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O conjunto de visitas guiadas aos espaços museológicos, a participação em 

eventos históricos diversos, tais como recriações medievais, oficinas pedagógicas, 

seminários, workshops, irá contribuir um importante interface com a comunidade local, 

regional e nacional, com especial destaque para a comunidade educativa.  

Desta forma, o Moinho contribui para o conhecimento, promoção da identidade e 

da cultura do Município e da Região, cumprindo uma das suas principais funções, que 

será a de dinamizar a comunidade onde se insere. 

7. Actividades 

O Serviço Educativo e de Programação Cultural do Moinho do Papel e do Cereal 

visa o fornecimento de informações complementares para um melhor entendimento e 

interpretação dos espaços museológicos, e a realização de actividades com o objectivo 

de entreter e envolver os visitantes de forma activa nas dinâmicas do Moinho. Para 

além de oficinas pedagógicas, com vista a potenciar o conhecimento das técnicas e 

métodos tradicionais utilizados, bem como do circuito museológico pretende-se 

aproveitar e rentabilizar todos os espaços interiores e exteriores para actividades 

estimulantes e diversificadas. Outro dos objectivos do Serviço Educativo é o 

estabelecimento e consolidação de parcerias entidades públicas e privadas que 

partilhem interesses comuns no âmbito da educação. Sobretudo no que respeita à 

comunidade escolar e com a comunidade sénior, procurar-se-á estabelecer programas 

de cooperação que motivem e sensibilizem os jovens para as temáticas do ambiente e 

do património, em particular o património industrial. 

Deste modo, oferece aos visitantes actividades regulares como visitas guiadas a 

um circuito museológico que procura antes de tudo recriar ambientes que ilustram 

memórias e vivências de trabalho desde a época medieval, elas próprias retalhos da 

vida da comunidade da região leiriense outrora. Estas visitas serão apoiadas pela 

animação multimédia com estratégias comuns aos diferentes espaços temáticos, 

através da recolha de fotos e vídeos das visitas, elaboração pelos visitantes (com 

recurso a quadros interactivos multimédia, Tablets PCs e computadores portáteis) de 

materiais relativos à visita ou de outras formas de interacção (assinatura do livro de 

visitas digital, publicação de materiais no portal do Moinho, avaliação interactiva da 

visita, entre outros). 

O jardim pedagógico com as plantas relacionadas com a manufactura do papel 

artesanal, produção da farinha e do azeite, permite a transmissão de conhecimentos 

essenciais à identificação das espécies vegetais em diversos estágios de 

desenvolvimento. 

A transformação artesanal será colocada em evidências, sendo interesse do 

Moinho promover os produtos tradicionais da região, tais como: a farinha; o papel; os 

bolinhos; a broa de milho; o pão de milho, de trigo e de centeio, entre outros. 
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As oficinas anuais e sazonais (OTL`s nas pausas lectivas) proporcionarão em 

especial aos mais novos diversas actividades lúdicas e pedagógicas, como fazer papel 

reciclado a partir do trapo e do jornal, fazer bolinhos tradicionais, aprender a fazer 

diferentes tipos de livros, marcadores de livros, entre outras. 

Os visitantes, também, poderão tirar proveito da experimentação do fabrico de 

papel com as diferentes técnicas conhecidas, de moagem de farinhas e, ainda 

pontualmente da cozedura de pão ou bolos típicos de Leiria, em épocas do ano muito 

específicas, nomeadamente: Bolinho, Páscoa e Natal. Actividades que seguirão os 

métodos e modelos tradicionais, promovendo a salvaguarda patrimonial do concelho. 

Estas actividades pretendem incentivar e enriquecer a aprendizagem, promover 

a divulgação, a valorização e a preservação do Património Cultural, estabelecendo uma 

ponte entre o passado e o presente de forma criativa despertando também no público-

alvo o gosto pelas ciências em torno desta época. 

8. Identificação de Públicos 

O Moinho do Moinho do Papel e do Cereal estará aberto a todo o público em 

geral, dando particular destaque nas suas actividades lúdicas e pedagógicas ao público 

infanto-juvenil, sobretudo da comunidade escolar e sénior. Os programas dirigidos às 

famílias serão objecto de grande atenção por parte do Serviço Educativo e de 

Programação Cultural, de forma a cativar a sua visita e fruição do Moinho. O público 

portador de deficiência merecerá igualmente, uma particular atenção dentro das 

condicionantes espaciais e de recursos do Moinho. 

9. Instalações e afectação a áreas funcionais 

Não sendo um museu convencional, antes a recriação de um antigo Moinho de 

Papel e de Cereal, não contará com áreas funcionais convencionais para exposições e 

outras actividades e para os serviços técnicos. Todo o Moinho funcionará como uma 

grande área funcional, onde a proximidade ao rio e a existência de um jardim 

pedagógico temático serão aproveitados como recursos essenciais ao espaço 

museológico, garantindo o desenvolvimento de diferentes actividades pedagógicas e ou 

de promoção cultural. 

O edifício novo do Moinho do Papel de do Cereal albergará a recepção ao 

público e a loja do Moinho, a qual comercializará farinha e artigos produzidos em papel, 

as instalações sanitárias destinadas ao público, incluindo pessoas de mobilidade 

reduzida. Contíguo a este espaço estará a sala de suporte multimédia ligada aos 

recursos das novas tecnologias para os diferentes públicos. 

A zona do antigo moinho será privilegiada a implementação das actividades 

pedagógicas previstas que contarão com o apoio do percurso museológico. Havendo 

em todas as salas suporte em pequenos lettring que permitirão ao visitante a 

identificação dos diferentes espaços. 
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Na sala do papel está previsto o fabrico artesanal do papel com suporte nos 

equipamentos previstos pelo projecto de museologia (Pila holandesa, estendal, 

escadote, formas, entre outros). As salas do cereal serão outros espaços privilegiados 

para o desenvolvimento de actividades relacionadas com a experimentação da moagem 

do cereal, recorrendo às distintas mós cuja moagem difere de cereal para cereal. 

Como complemento ao jardim pedagógico foi prevista uma zona de esplanada 

que pretende garantir o lazer no espaço exterior. Comungando da tranquilidade 

transmitida pela corrente da água num ambiente bucólico retratando o reconhecido 

romantismo Leiriense. 

10. Conservação e Segurança 

O Moinho do Papel e do Cereal deverá definir os princípios e prioridades da 

conservação dos bens culturais à sua guarda, no documento designado “Normas e 

Procedimentos de Conservação Preventiva”, implementando medidas de monitorização 

da luz, da humidade relativa e da temperatura nos espaços museológicos, através da 

instalação de aparelhos de monitorização digital, como luximetro, bem como 

termohigrómetro com vista a medir a intensidade de luz e o estado termohigrométrico 

do ar. Sempre que necessário deverá recorrer a intervenções de conservação dos bens 

culturais incorporados ou depositados no Moinho, estas deverão ser executadas por 

técnicos especializados, apresentando no final da intervenção um relatório onde 

constem as metodologias aplicadas e os procedimentos utilizados para 

acompanhamento futuro do bem cultural conservado ou restaurado.  

É dever do Moinho implementar as condições de segurança que garanta a 

protecção e a integridade não apenas dos bens culturais incorporados, como das suas 

instalações, pessoal e visitantes, por meio de meios mecânicos, físicos e electrónicos 

que promovam a prevenção, a detecção e o alarme, e a protecção. Nesse sentido, o 

Moinho dispõe de um Plano de Segurança elaborado segundo a legislação em vigor e 

aprovado pelo Município de Leiria- Câmara Municipal e pelo Serviço Nacional de 

Protecção Civil, o qual é revisto periodicamente, tal como estipulado pela Lei Quadro 

dos Museus Portugueses. Trata-se de um documento confidencial, pelo que dele 

apenas terão conhecimento a Direcção e os funcionários do Moinho. 

11. Recursos financeiros  

De forma a assegurar a respectiva sustentabilidade e o cumprimento das sua 

funções museológicas o Moinho do Papel e do Cereal dispõe de um orçamento inscrito 

nas Grandes Opções do Plano do Município de Leiria – Câmara Municipal, o qual 

determinará o montante do orçamento que deve ser afectado ao Moinho, mediante a 

apresentação de um plano de actividades e orçamento previsional devidamente 

fundamentados. 

12. Pessoal 

A orgânica do Museu do Moinho do Papel e do Cereal integrará os seguintes serviços: 
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a) Direcção 

b) Recepção/ Loja e Serviço Administrativo 

c) Serviço Educativo e de Programa Cultural 

d) Serviço de Inventário e Investigação 

e) Serviço de Conservação e Restauro 

f) Jardim  

g) Serviço de Limpeza 

g) Serviço de Manutenção Técnica 

A Direcção do Moinho do Papel e do Cereal é assegurada pela Chefia da 

Divisão da Cultura e Gestão de espaços Culturais/Divisão de Museus e Património. A 

equipa afecta ao moinho é composta por um Técnico Superior de Museologia ou 

História, um Técnico Superior de Conservação e Restauro, um Auxiliar Administrativo, 

dois Monitores de serviços Educativos e de Programa Cultural, um Operário Qualificado 

na área da Molinologia, um auxiliar de Serviços Gerais, O serviço de manutenção do 

espaço de jardim será assegurado pelo Departamento de Espaços Verdes. O Serviço 

de Manutenção Técnica será assegurado pelo Departamento de Obras Municipais e 

pelo Departamento de Equipamentos e Oficinas do Município de Leiria. Acresce o 

recurso pontual e programado a Estágios Profissionais e Curriculares no âmbito de 

Licenciaturas e Cursos Técnico-profissional de Estabelecimentos de Ensino, com 

particular relevo para os Estabelecimentos de Ensino da Região como é o caso do 

Instituto Politécnico de Leiria (Curso de Turismo e Património, Curso de Animação 

Cultural), a Escola Profissional de Artes e Ofícios Tradicionais da Batalha (Curso 

Património Cultural – Gestão e Divulgação) e os cursos profissionais das Escolas do 

concelho, no âmbito do Serviço Educativo e de Programação Cultural; para a área 

específica do Serviço de Investigação e do Serviço de Conservação e Restauro, 

privilegiar-se-á o recurso a Estágios no âmbito da Licenciatura do Instituo Superior 

Técnico, da Universidade Nova de Lisboa, Escola das Artes Universidade Católica do 

Porto. 

À Direcção competirá coordenar, orientar e supervisionar as actividades 

desenvolvidas no Moinho, assegurando o bom funcionamento dos serviços e o 

cumprimento das suas funções museológicas; propor e coordenar a execução do Plano 

e do Relatório anual de actividades; aplicar a Política de Incorporação e o Plano de 

Segurança do Moinho; emitir pareceres sobre novas incorporações ou abate de bens 

culturais; coordenar a programação museológica ou de requalificação do moinho; 

aprovar a realização de visitas orientadas e outras actividades regulares; pronunciar-se 

sobre pedidos de cedência temporária, assim como de registo fotográfico ou filmagem 

de objectos do acervo do Moinho; propor os valores de seguro para os objectos do 

acervo do Moinho; fazer cumprir as condições de cedência de bens culturais no exterior; 
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promover, organizar e editar catálogos, folhetos e outro material para a divulgação do 

Moinho. 

Ao técnico Superior de Museologia ou História competirá desenvolver funções 

de investigação, concepção e aplicação de métodos e processos técnico – científicos; 

elaborar estudos, conceber e desenvolver projectos; participar em reuniões, comissões 

e grupos de trabalho; emitir pareceres; propor, programar e executar as actividades do 

Serviço Educativo e de Programação Cultural, nomeadamente visitas guiadas, 

exposições temporárias e itinerantes, elaboração de publicações e material de 

divulgação, acções de sensibilização e animação cultural; propor, programar e executar 

as actividades do inventário, nomeadamente o levantamento, estudo e classificação dos 

bens culturais, levantamento do registo fotográfico digital dos bens culturais para 

integração na ficha de peça em suporte digital, registo geral do inventário em suporte 

informático (Programa de Gestão de Colecções Museológicas MATRIZ/ IN ARTE ou 

outro) e livros de tombo, marcação das peças, actualização do inventário e da Base de 

Dados; desenvolver projectos singulares ou de parceria ao nível da intervenção na 

comunidade, de acordo com o planeamento estratégico integrado da autarquia. 

Ao Auxiliar Administrativo competirá receber os visitantes do moinho; proceder à 

venda dos ingressos e dos artigos da loja do moinho; depositar a dinheiro da venda dos 

bilhetes e da loja; atender o telefone e prestar informações verbais ou telefónicas; 

transmitir mensagens; assegurar o contacto entre os serviços; efectuar a recepção e a 

entrega do expediente e de encomendas; transportar máquinas, artigos de escritório e 

de documentação diversa entre os serviços; assegurar a vigilância das instalações e 

acompanhar os visitantes ao local pretendidos; providenciar pelas condições de 

conservação da recepção e verificar as condições de segurança antes de proceder ao 

seu encerramento. 

Aos Monitores de Serviços Educativos e de Programa Cultural competirá sob a 

coordenação do Técnico Superior a definição das actividades a inserir no Plano de 

Actividades do Moinho do Papel e do Cereal; preparar e implementar as diferentes 

oficinas pedagógicas programadas no plano de actividade bem como os oficinas 

pedagógicas agendadas com os diferentes públicos; assegurar a preparação de toda a 

logística necessária à implementação das oficinas pedagógicas; prestar o apoio 

administrativo à implementação das diferentes actividades educativas do moinho; 

efectuar visitas guiadas; receber os visitantes no moinho de acordo com o agendado ou 

definido no Plano de Actividades; atender o telefone e prestar informações verbais ou 

telefónicas, transmitir mensagens e assegurar a vigilância nas instalações. 

Ao Técnico Superior de Conservação e restauro competirá garantir a 

monitorização dos espaços e dos bens culturais; separar as colecções de acordo com 

as características intrínsecas e extrínsecas, nomeadamente ao nível de conservação 

preventiva, da segurança e acondicionamento; coordenar e acompanhar a conservação 
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e o restauro dos bens culturais incorporados no Moinho, com recurso a técnicos 

devidamente qualificados; definir as condições de embalagem e transporte das peças; 

elaborar relatórios técnicos das peças intervencionadas; propor parcerias e consultorias 

técnicas nas áreas da Conservação e Restauro, bem como da Conservação Preventiva; 

Garantir o respeito e a execução dos Planos de Conservação Preventiva e Plano de 

Segurança. 

Ao Auxiliar dos Serviços Gerais competirá assegurar as condições de asseio; 

limpeza e conservação do moinho; colaborar eventualmente em trabalhos auxiliares de 

montagem; desmontagem e conservação de equipamentos; auxiliar a execução de 

cargas e descargas; realizar tarefas de arrumação e distribuição; executar outras 

tarefas simples não especificadas, de carácter manual e exigido principalmente esforço 

físico e conhecimentos práticos. 

Ao Operário na área da molinologia competirá assegurar a manutenção diária do 

sistema de comportas e adufas; limpar diariamente as grelhas e as paradoiras; lubrificar 

as engrenagens metálicas; fazer a manutenção e limpeza da presa e da vala de acesso 

à roda grande; desmontar e montar os casais de mós para realizar a picagem; 

transportar de cereal, pesagem do cereal, enchimento das moegas; recolher a farinha, 

proceder à sua pesagem e ensacar o produto; controlar a qualidade da farinha durante 

a sua moagem; assegurar a manutenção geral e reparações; informar ao Município dos 

materiais ou peças em falta, por desgaste ou avaria e participar nas actividades 

educativas e pedagógicas.» 

A Câmara, apreciou a informação prestada pela Divisão de Museus e Património 

sobre a proposta de Documento Fundador do Moinho do Papel e do Cereal, e ao abrigo 

do estipulado na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  aprovar a constituição do Moinho do Papel e do Cereal, 

com base no Documento Fundador apresentado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.6. Cedência das instalações do Castelo ao Orfeã o de Leiria 

DLB N.º 0990/09  | Presente o pedido do ORFEÃO DE LEIRIA para a cedência das 

instalações do Castelo de Leiria (ENT 09/5647) no dia 15 de Junho, no âmbito do 27.º 

Festival de Música de Leiria, aprovado pela deliberação n.º 0521/09, tomada em 

reunião de Câmara de 31 de Março de 2009. 

Considerando que posteriormente à data da deliberação o Orfeão de Leiria 

alterou a data do evento para 21 de Junho de 2009, propôs o Senhor Vereador Dr. Vitor 

Lourenço que se alterasse a data da cedência das instalações do Castelo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com os motivos expostos, 

deliberou por  unanimidade  concordar com a alteração da data da cedência das 
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instalações do Castelo solicitada para o dia 21 de Junho de 2009, mantendo-se todas 

as condições já aprovadas anteriormente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.7. Projecto de reconversão do Convento de Santo  Agostinho 

DLB N.º 0991/09  | Presente, para conhecimento e aprovação, o projecto base de 

Reconversão do Convento de Santo Agostinho, com vista a instalar neste monumento 

um Museu de Arqueologia, um Centro de Apoio à Investigação e a Reserva de 

Arqueologia do Município. 

Pretende-se que este Museu seja uma instituição de grande interesse e de 

qualidade científica reconhecida, bem como um excelente agente divulgador do valioso 

património arqueológico da região de Leiria, e que conjuntamente com o seu centro de 

apoio à investigação potenciem uma investigação interdisciplinar centrada no estudo da 

ocupação humana na região de Leiria. Os resultados obtidos desde as últimas décadas, 

que culminaram com a divulgação internacional da descoberta do Menino do Lapedo, 

revelaram áreas com um potencial susceptível de sustentar programas de investigação 

interdisciplinar centrados no estudo da ocupação humana na região de Leiria.  

Este projecto, encontra-se incluído no Programa de Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), com a denominação «DC 

1 – Reconversão do Convento de Santo Agostinho», candidatura aprovada ao 

Instrumento de Política «Parcerias para a Regeneração Urbana», inscrito no Eixo 2. – 

Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, no âmbito do Mais Centro - 

Programa Operacional Regional do Centro. 

Após análise efectuada pelos serviços municipais ao projecto de arquitectura, 

considerou-se que este cumpria o programa previamente definido pelo Município de 

Leiria, pelo que se propôs a aprovação do projecto base de Reconversão do Convento 

de Santo Agostinho. 

 

A Câmara tomou conhecimento e, no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea q) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  aprovar o projecto base 

de Reconversão do Convento de Santo Agostinho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco re ferentes ao mês de Abril de 

2009 

DLB N.º 0992/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Abril de 2009, que totalizam o valor de 

€5.473,50. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  transferir 

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €5.473,50, referentes às despesas 

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

durante o mês de Abril de 2009, que totalizam o valor de €5.473,50. 

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

2328/09, de 2 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.9. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco re ferentes ao mês de Maio de 

2009 

DLB N.º 0993/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Maio de 2009, que totalizam o valor de 

€5.615,20. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €5.615,20, referentes às despesas 

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

durante o mês de Maio de 2009, que totalizam o valor de €5.615,20. 

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

2328/09, de 2 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão do Desporto e 

Juventude 

5.2.1. Protocolo com a Associação de Basquetebol de  Leiria 

DLB N.º 0994/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a minuta 

de Protocolo em epígrafe, abaixo transcrita: 

«(Minuta de) P ROTOCOLO 

Considerando: 

— Que o Basquetebol é uma das modalidades com maior potencial de crescimento no 

Concelho de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

— Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 

desenvolvimento da modalidade; 

— Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da 

qualidade dos eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade 

de promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 
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A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie 

os jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em 

desporto, como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Basquetebol de Leiria, entidade com largo prestígio e tradição 

no Basquetebol português, é a representante de todos os clubes ou colectividades que 

no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de 

Basquetebol; 

A Associação de Basquetebol de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas 

camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com 

atribuições e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as 

suas acções e actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e 

recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, 

Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leira, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e 

concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, 

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

e 

A Associação de Basquetebol de Leiria, com sede no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 

502 160 756, adiante abreviadamente designada por ABL, representada pelo 

Presidente da Direcção, António José Marques Rosa, como segunda outorgante; 

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

de Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a 

reger pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 

(Objectivos) 

Constituem objectivos do protocolo: 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Basquetebol do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 
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4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, 

etc.. 

Cláusula segunda 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos 

destinados à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ABL com vista ao 

cumprimento dos seus objectivos. 

Cláusula terceira 

(Competências da ABL) 

Constituem competências da ABL: 

1. Organizar o “1.º Torneio Internacional Cidade de Leiria de Sub-16 Masculinos”, no 

Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos; 

2. Organizar o Curso de Treinadores de Nível 1 (3 Acções de Complemento de 

Formação); 

3. Organizar o Curso de Novos Árbitros; 

4. Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades, 

nomeadamente na modalidade de Basquetebol; 

5. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 

mencionadas, o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da 

Câmara Municipal de Leiria”. 

Cláusula quarta 

(Competências do Município de Leiria) 

Constituem competências do Município de Leiria: 

1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais, designadamente os 

Pavilhões Desportivos Municipais, para a realização das acções enunciadas na 

Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a antecedência 

prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Suportar os custos inerentes à cedência gratuita do Pavilhão Municipal dos Pousos 

e respectiva logística necessárias à organização do “1.º Torneio Internacional Cidade de 

Leiria de Sub-16 Masculinos”, junto da Leirisport, E.M., entidade gestora dos Pavilhões 

Desportivos Municipais, no valor total de €683,85 (seiscentos e oitenta e três euros e 

oitenta e cinco cêntimos), mais Iva à taxa de 5%, e desenvolver o procedimento relativo 

à prestação de serviços a efectuar pela Leirisport, E.M de acordo com a Cláusula 

Quinta deste protocolo. 

3. Apoiar financeiramente a ABL na organização das Acções consignadas nas alíneas 

1., 2., e 3. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €6.100,00 (seis 

mil e cem euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Sexta deste protocolo. 

Cláusula quinta 

(Calendarização dos procedimentos) 
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Desenvolver o procedimento relativo à prestação de serviços por parte da Leirisport, 

E.M., em conformidade com as Opções do Plano para 2009, CAE 12/0602039903 

(2009-A-267 – Animação Desportiva), de acordo com a seguinte calendarização: 

1. Emitir nota de encomenda à Leirisport, E.M. até dia 13 de Julho de 2009, para a 

realização da competição prevista na Cláusula Terceira, ponto 1., no valor de €683, 

85 (seiscentos e oitenta e três euros e oitenta e cinco cêntimos), mais Iva à taxa de 

5%. 

Cláusula sexta 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1.   €5.300,00 após a realização do “1.º Torneio Internacional Cidade de Leiria de Sub-

16 Masculinos”, previsto no ponto 1. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. €500,00 após a organização do Curso de Treinadores de Nível 1 (3 Acções de 

Complemento de Formação), previsto no ponto 2. da Cláusula Terceira do presente 

protocolo; 

3. €300,00 após a organização do Curso de Novos Árbitros, previsto no ponto 3. da 

Cláusula Terceira do presente protocolo. 

Cláusula sétima 

Vigência e caducidade 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009, podendo ser 

renovado. 

Cláusula oitava 

(Casos omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de 

Leiria e a Direcção da Associação de Basquetebol de Leiria. 

Cláusula nona 

(Imposto do selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

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

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria,___de Junho de 2009 

Município de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos                                                     

Associação de Basquetebol de Leiria | O Presidente da Direcção | António José 

Marques Rosa» 

A Câmara depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

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

Janeiro, deliberou por unanimidade  autorizar a celebração do Protocolo com a 
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Associação de Basquetebol de Leiria e conferir poderes à Senhora Presidente para 

proceder a sua outorga. 

O apoio financeiro protocolado está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, CAE 12/040701 (2009-A-260 – Protocolo Associações de Modalidade – 

apoio actividade) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2376/09, de 4 de Junho de 

2009. 

O apoio para a cedência do Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos está em 

conformidade com as Opções do Plano para 2009, CAE 12/0602039903 (2009-A-267 – 

Animação Desportiva) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2377/09, de 4 de 

Junho de 2009. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.2. Protocolo com a Associação de Patinagem de L eiria 

DLB N.º 0995/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a minuta 

de Protocolo em epígrafe, abaixo transcrita: 

«(Minuta de) PROTOCOLO 

Considerando: 

Que o Hóquei em Patins, a Patinagem e a Patinagem de Velocidade são das 

modalidades com maior potencial de crescimento no Concelho de Leiria e contribuem 

para a promoção da cultura física e do desporto; 

Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 

desenvolvimento da modalidade; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da 

qualidade dos eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade 

de promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie 

os jovens, facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em 

desporto, como factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Patinagem de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo 

prestígio e tradição na realidade portuguesa, é a representante de todos os clubes ou 

colectividades que no Distrito de Leiria praticam as modalidades de Hóquei em Patins, 

Patinagem e Patinagem de Velocidade, designadamente as suas competições oficiais; 

A Associação de Patinagem de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas 

camadas jovens; 
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A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com 

atribuições e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as 

suas acções e actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e 

recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, 

Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leira, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e 

concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, 

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

e 

A Associação de Patinagem de Leiria, com sede no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 

502 370 220, adiante abreviadamente designada por APL, representada pelo 

Presidente da Direcção, António Gordalina, como segunda outorgante; 

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

de Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a 

reger pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 

(Objectivos) 

Constituem objectivos do protocolo: 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Hóquei em Patins, Patinagem e Patinagem de 

Velocidade do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 

desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, 

etc.. 

Cláusula segunda 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos 

destinados à boa colaboração entre o Município de Leiria e à APL com vista ao 

cumprimento dos seus objectivos. 

Cláusula terceira 

(Competências da APL) 

Constituem competências da APL: 
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1. Participar no Torneio dos Reis de Hóquei em Patins, nos dias 3 e 4 de Janeiro de 

2009, no Porto; 

2. Participar na Detecção de Talentos de Patinagem Artística a nível nacional, no dia 6 

de Fevereiro de 2009, em Lisboa; 

3.  Participar no Torneio Inter-Regiões “Páscoa 2009” de Hóquei em Patins, entre os 

dias 02 a 05 de Abril de 2009, no Entroncamento; 

4. Participar na Detecção de Talentos de Patinagem Artística a nível nacional, no 

Entroncamento; 

5. Participar no Torneio Inter-Regiões “Natal 2009” de Hóquei em Patins; 

6. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente nas modalidades de Hóquei em Patins, Patinagem Artística 

e Patinagem de Velocidade; 

7. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 

mencionadas, o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da 

Câmara Municipal de Leiria”. 

Cláusula quarta 

(Competências do Município de Leiria) 

Constituem competências do Município de Leiria: 

1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais, para a realização 

das acções enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que 

solicitadas com a antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Assegurar os transportes, para as deslocações das comitivas participantes nas 

Actividades consignadas nas alíneas 1 a 5, da Cláusula Terceira do presente protocolo, 

com a verba de €2.000,00 (dois mil euros), a ser disponibilizada de acordo com a 

Cláusula Quinta deste protocolo. 

Cláusula quinta 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €500,00 após a participação no Torneio dos Reis de Hóquei em Patins, previsto no 

ponto 1. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. €150,00 após a participação na Detecção de Talentos de Patinagem Artística a nível 

nacional, prevista no ponto 2. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

3. €600,00 após a participação no Torneio Inter-Regiões “Páscoa 2009” de Hóquei em 

Patins, previsto no ponto 3. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

4. €150,00 após a participação na Detecção de Talentos de Patinagem Artística a nível 

nacional, prevista no ponto 4. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

5. €600,00 após a participação no Torneio Inter-Regiões “Natal 2009” de Hóquei em 

Patins, previsto no ponto 5. da Cláusula Terceira do presente protocolo. 

Cláusula sexta 
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(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009, podendo ser 

renovado. 

Cláusula sétima 

(Casos omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de 

Leiria e a Direcção da Associação de Patinagem de Leiria. 

Cláusula oitava 

(Imposto do selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) 

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

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ___ de Junho de 2009 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos                              

Associação de Patinagem de Leiria | O Presidente da Direcção | António Gordalina» 

A Câmara depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

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

Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação de Patinagem de Leiria e conferir poderes à Senhora Presidente para 

proceder à sua outorga. 

O apoio financeiro protocolado está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, CAE 12/040701 (2009-A-260 – Protocolo Associações de Modalidade – 

apoio actividade) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2375/09, de 4 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.3. Protocolo com a Associação Distrital de Atle tismo de Leiria 

DLB N.º 0996/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a minuta 

de Protocolo em epígrafe, abaixo transcrita: 

«(Minuta de)  PROTOCOLO 

Considerando: 

— Que o Atletismo é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de 

Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

— Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 

desenvolvimento da modalidade; 

— Que formação dos jovens do Ensino Básico e seus professores contribui para a 

promoção da modalidade; 
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— Que a divulgação da modalidade e do Concelho se faz, também, através da 

qualidade dos eventos que promove. 

Impõe-se:  

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade 

de promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie 

os jovens, facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural formação básica em 

desporto, como factor integrante e indispensável a uma educação global. 

Porque: 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidade de utilidade pública, com 

largo prestígio e tradição no Atletismo português, é a representante de todos os clubes 

ou colectividades que no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente 

competições oficiais de atletismo; 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria tem desempenhado um papel 

preponderante e de elevado mérito no fomento e no desenvolvimento da modalidade, 

especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 

cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 

aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com 

atribuições diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 

actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, 

Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leira, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e 

concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, 

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

e 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, com sede no Estádio Municipal de 

Leiria Dr. Magalhães Pessoa, 2401-976, Leiria, N.I.P.C. 501 877 681, adiante 

abreviadamente designada por ADAL, representada pelo Presidente da Direcção, 

Aníbal da Silva Carvalho, como segunda outorgante; 

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

de Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a 

reger pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 

(Objectivos) 

Constituem objectivos do protocolo: 



1254 (88) 
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2009.06.09 

Im-DA-15-09_A0 

 

1.   Proporcionar o desenvolvimento do Atletismo no concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar formação aos Agentes Desportivos do concelho – técnicos, monitores, 

dirigentes, juízes e professores; 

4. Promover os eventos de Atletismo realizados no concelho de Leiria, proporcionando 

às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

5. Dinamizar acções a desenvolver na Pista do Estádio Municipal de Leiria Dr. 

Magalhães Pessoa e Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. 

Cláusula segunda 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos 

destinados à boa colaboração entre o Município de Leiria e à ADAL com vista ao 

cumprimento dos seus objectivos. 

Cláusula terceira 

(Competências da ADAL) 

Constituem competências da ADAL: 

1. Dinamizar e apoiar tecnicamente todas as acções a desenvolver na Pista do Estádio 

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, 

designadamente as actividades organizadas pelo Município de Leiria e ADAL ou em 

colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo, Clubes de Atletismo do 

concelho de Leiria e Direcção Regional de Educação do Centro – Coordenação 

Educativa de Leiria;  

2. Colaborar com o Município de Leiria na operacionalização de algumas actividades 

de iniciativa municipal, nomeadamente nas actividades de promoção do Campeonato 

da Europa de Equipas SPAR – Leiria 2009; 

3. Organizar o Curso de Monitores, durante os meses de Setembro e Outubro de 2009; 

4. Organizar um conjunto de competições de âmbito Distrital e Regional: 

a) Salto em Altura em Sala, em Pombal e Óbidos, no dia 10 de Janeiro de 2009; 

b) Meeting Jovem de Pista Coberta, em Pombal, no dia 7 de Março de 2009; 

c) Olímpico Jovem Distrital Benjamins e Infantis, em Leiria, nos dias 18 e 19 de 

Abril 2009; 

d) Campeonato Distrital de Benjamins e Infantis, na Marinha Grande, nos dias 16 e 

17 Maio de 2009; 

5. Colaborar na organização de um conjunto de competições do calendário do 

Desporto Escolar:  

a) Mega Sprint e Mega Km, em Leiria, no dia 5 de Março 2009; 

b) Campeonato Distrital do Desporto Escolar, na Marinha Grande, no dia 25 de 

Abril de 2009; 
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6. Participar e colaborar na organização de um conjunto de competições de âmbito 

Nacional: 

a) Campeonatos de Portugal de Pista Coberta, em Pombal, nos dias 28 de 

Fevereiro e 1 de Março de 2009; 

b) Olímpico Jovem Nacional, em Albufeira, nos dias 16 e 17 de Maio de 2009; 

c) Campeonato Nacional de Clubes, em Leiria, nos dias 13 e 14 de Junho de 

2009; 

7. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 

mencionadas, o brasão do Município de Leiria e a descrição “Com o apoio da 

Câmara Municipal de Leiria”. 

Cláusula quarta 

(Competências do Município de Leiria) 

Constituem competências do Município de Leiria: 

1. Garantir a disponibilização das instalações municipais necessárias para a 

operacionalização das actividades, designadamente a Pista do Estádio Municipal de 

Leiria Dr. Magalhães Pessoa, o Centro Nacional de Lançamentos de Leiria e o Auditório 

do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, para a realização das acções 

enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a 

antecedência prevista no regulamento dessas instalações;  

2. Apoiar financeiramente a ADAL na organização das Acções consignadas nas 

alíneas 2., 3., 4., 5., e 6. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de 

€16.700,00 (dezasseis mil e setecentos euros), a ser disponibilizada de acordo com a 

Cláusula Quinta deste protocolo. 

Cláusula quinta 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €4.200,00 após realização das actividades de promoção do Campeonato da 

Europa de Equipas SPAR – Leiria 2009, previstas no ponto 2. da Cláusula 

Terceira do presente protocolo, mediante a apresentação do relatório das 

actividades e documento comprovativo do seguro de acidentes pessoais e 

responsabilidade civil contratualizado neste âmbito pela ADAL; 

2. €2.200,00 após organização do Curso de Monitores, previsto no ponto 3. da 

Cláusula Terceira do presente protocolo, mediante a apresentação do relatório 

do Curso; 

3. €3.800,00 após organização de conjunto de competições de âmbito Distrital e 

Regional, previstas nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 4. da Cláusula Terceira 

do presente protocolo, mediante a apresentação do relatório das actividades; 

4. €1.000,00 após colaboração na organização de conjunto de competições do 

calendário do Desporto Escolar, previstas nas alíneas a) e b), do ponto 5. da 
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Cláusula Terceira do presente protocolo, mediante a apresentação do relatório 

das actividades; 

5. €5.500,00 após participação e colaboração na organização de conjunto de 

competições de âmbito Nacional, previstas nas alíneas a), b) e c), do ponto 6. da 

Cláusula Terceira do presente protocolo, mediante a apresentação do relatório 

das actividades. 

Cláusula sexta 

(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009, podendo ser 

renovado. 

Cláusula sétima 

(Casos omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de 

Leiria e a Direcção da Associação Distrital de Atletismo de Leiria. 

Cláusula oitava 

(Imposto do selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do selo por força do disposto na alínea a) 

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

3.º do Código do Imposto do selo. 

Leiria, ___ de Junho de 2009 

Câmara Municipal de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos       

Associação Distrital de Atletismo de Leiria | O Presidente da Direcção | Aníbal da Silva 

Carvalho» 

A Câmara depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 

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

Janeiro, deliberou por  unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria e conferir poderes à Senhora Presidente para 

proceder à sua outorga. 

O apoio financeiro protocolado está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, CAE 12/040701 (2009-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 2378/09, de 4 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.4. Apoio ao Trampolins Clube de Leiria para a r ealização do 1.º Festival de 

Ginástica 

DLB N.º 0997/09  | Presentes as cartas do Trampolins Clube de Leiria (ENTFE 09/1647, 

de 9 de Abril, e 09/2606, de 20 de Maio), a solicitar apoio para a organização do «1.º 
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Festival de Ginástica», a realizar no dia 13 de Junho de 2009, no Largo 5 de Outubro de 

1910. 

Considerando a importância da realização deste Sarau de encerramento para os 

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

época desportiva; 

Tendo em conta, a relevância em promover actividades de índole desportiva, 

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

local acessível a toda a população leiriense. 

Face ao exposto, propôs a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

atribuição dos seguintes apoios: 

—  Apoio financeiro no valor total de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), para 

fazer face às despesas com transportes dos atletas e aluguer de aparelhagem 

sonora;  

—  Oferta de 70 t-shirts e folhetos alusivos ao Campeonato da Europa de Equipas, 140 

sacos de plástico, pins e porta-chaves com o brasão da CML para os ginastas 

participantes, e 5 mini-guiões alusivos à cidade de Leiria, para os clubes 

convidados; 

—  Cedência de corrente eléctrica e reforço da iluminação no local da competição; 

—  Cedência de uma sala no Mercado Santana, com a respectiva corrente eléctrica, 

das 17 horas às 24 horas, para a realização do lanche final. 

A Câmara depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

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

Janeiro, deliberou por  unanimidade atribuir ao Trampolins Clube de Leiria um apoio 

financeiro no valor total de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) e respectivo apoio 

logístico supracitado, bem como a cedência de uma sala no Mercado Santana, das 17 

horas às 24 horas. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2009, CAE 12/040701 (2008-A-257 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 2378/09, de 4 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.5. VI Rock´s Pot da Juventude. Pedido de apoio 

DLB N.º 0998/09 | Presente, pela Senhora Presidente, documento do Grupo Alegre e 

Unido (Entfe.09/2528), a solicitar apoio para a realização do «VI Rock´s Pot da 

Juventude», a ter lugar na freguesia da Bajouca, nos dias 26 e 27 de Junho do corrente, 

que contará com a participação de quadro bandas por dia, sendo uma delas de 

nacionalidade espanhola. 
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Considerando que o «VI Rock´s Pot da Juventude» pretende para além de 

divulgar e projectar novos talentos musicais contribuir para uma causa social, 

designadamente, doando 50% do valor das receitas ao Núcleo Regional de Leiria da 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, propôs a Senhora Presidente que se 

atribuísse um apoio financeiro, a esta iniciativa de interesse municipal, no valor de 

€850,00 (oitocentos e cinquenta euros) ao Grupo Alegre e Unido, para fazer face a 

parte da despesa com a luz e som do evento. 

Propôs ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio ficasse 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos: orçamento da associação 

para 2009 e os relatórios de actividade e de contas anuais devidamente aprovados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  atribuir ao Grupo Alegre e Unido um subsídio no valor de €850,00 

(oitocentos e cinquenta euros) para fazer face a parte da despesa com a luz e som do 

evento «VI Rock´s Pot da Juventude». 

Mais deliberou  que o apoio financeiro fique condicionado à apresentação dos 

documentos acima mencionados. 

O apoio a atribuir no âmbito do «VI Rock´s Pot da Juventude» está em 

conformidade com o Plano de Actividades para 2009, Código de Classificação 

Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0199/ 2009/ A/ 278), e 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 2310/09, de 1 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.6. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil.  Apoio Pontual 2008 – 

Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Sou to da Carpalhosa 

(ENT.09/7143). Revogação da deliberação de 11 de Ju nho de 2008 

DLB N.º 0999/09  | No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, foi 

aprovado na fase de apoio pontual, na reunião de Câmara de 11 de Junho de 2008, um 

apoio no valor de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros) ao Agrupamento de 

Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Souto da Carpalhosa para a iniciativa «Restauro do 

Barco da Rotunda do Pescador na Praia do Pedrógão», para fazer face a despesas 

com a reparação do fundo do barco e de pintura, tendo ainda a Câmara deliberado que 

a liquidação do apoio ficasse condicionada à apresentação de determinados 

documentos, facto que não sucedeu. 

Presente, pela Senhora Presidente, o documento (ENT 09/7143) informando que 

a iniciativa não foi realizada pela impossibilidade de deslocação diária de pessoas que 

iriam realizar os trabalhos inerentes ao restauro do barco e da entrega de 

documentação. 
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Propôs a Senhora Presidente a revogação do acto, atendendo ao disposto na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 140.º do Código de Procedimento Administrativo, uma vez 

que o Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Souto da Carpalhosa 

manifestou a sua concordância na respectiva revogação. 

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

com a revogação do acto administrativo em análise. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.7. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil.  Apoio Anual 2009 – Eco – 

Associação Cultural (ENT.09/2940). Rectificação da deliberação de 31 de Março de 

2009 

DLB N.º 1000/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a rectificação ao texto da 

deliberação, relativa ao apoio anual concedido à Eco – Associação Cultural, no âmbito 

do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, aprovada na reunião de 31 de Março 

do corrente ano: 

Assim, onde se lê:  «n.º 1422/08» deverá ler-se:  «n.º 1422/09». 

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

com a rectificação proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.8. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil.  Apoio Anual 2009 – 

Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1227 de Boa  Vista (Entfe.09/697). 

Rectificação da deliberação de 31 de Março de 2009 

DLB N.º 1001/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a rectificação ao texto da 

deliberação, relativa ao apoio anual concedido ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. 

n.º 1227 de Boa Vista, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, 

aprovada na reunião de 31 de Março do corrente ano: 

 Assim, onde se lê:  «n.º 1423/08» deverá ler-se:  «n.º 1423/09». 

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

com a rectificação proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.9. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil:  Apoio Pontual 2009  

a) Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real (ENT.09/7487) 

DLB N.º 1002/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a candidatura do Agrupamento 

de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real (Ent.09/7487), oficializando a 

candidatura ao apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Propôs a Senhora Presidente que se apoiasse a iniciativa «Equipamento da 

Sede», através da atribuição de um subsídio, no valor de €1.000,00, designadamente 

para fazer face a despesas com a aquisição de prateleiras. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real 

um subsídio, no valor de €1.000,00 (mil euros), para a iniciativa «Equipamento da 

Sede», designadamente para fazer face a despesas com a aquisição de prateleiras. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção 

– 010101/ 2009/ I/ 155), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2372/09, de 4 de 

Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1226 de Bajouca (ENT.09/8880) 

DLB N.º 1003/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a candidatura do Agrupamento 

de Escuteiros do C.N.E. n.º 1226 de Bajouca (Ent.09/8880), oficializando a candidatura 

ao apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Propôs a Senhora Presidente que se apoiasse a iniciativa «Melhoramentos da 

Sede», através da atribuição de um subsídio, no valor de €2.338,20, designadamente 

para fazer face a despesas com o fornecimento e aplicação de vedação e portão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1226 de Bajouca um 

subsídio, no valor de €2.338,20 (dois mil trezentos e trinta e oito euros e vinte 

cêntimos), para a iniciativa «Melhoramentos da Sede», designadamente para fazer face 

a despesas com o fornecimento e aplicação de vedação e portão. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção 

– 010101/ 2009/ I/ 155), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2372/09, de 4 de 

Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 877 de P ousos (ENT.09/8881) 

DLB N.º 1004/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a candidatura do Agrupamento 

de Escuteiros do C.N.E. n.º 877 de Pousos (Ent.09/8881), oficializando a candidatura ao 

apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Propôs a Senhora Presidente que se apoiasse a actividade «Pousos em 

Movimento», através da atribuição de um subsídio, no valor de €660,00, 

designadamente para fazer face a despesas com o aluguer de equipamentos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 877 de Pousos um 

subsídio, no valor de €660,00 (seiscentos e sessenta euros), para a actividade «Pousos 

em Movimento», designadamente para fazer face a despesas com o aluguer de 

equipamentos. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção 

– 010102/ 2009/ A/ 272), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2371/09, de 4 de 

Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

d) Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Souto da Carpalhosa 

(ENT.09/9669) 

DLB N.º 1005/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a candidatura do Agrupamento 

de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Souto da Carpalhosa, com a Ent.09/9669, 

oficializando a candidatura ao apoio pontual II, do Programa de Apoio ao Associativismo 

Juvenil. 

Propôs a Senhora Presidente que se apoiasse a iniciativa «Aquisição de 

Equipamento Informático», através da atribuição de um subsídio, no valor de €1.750,00, 

designadamente para fazer face a despesas com a aquisição de um videoprojector e de 

computadores. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Souto da 

Carpalhosa um subsídio, no valor de €1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros), para 

a iniciativa «Aquisição de Equipamento Informático», designadamente para fazer face a 

despesas com a aquisição de um videoprojector e de computadores. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção 

– 010101/ 2009/ I/ 155), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 2372/09, de 4 de 

Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

e) Clube de Escalada de Leiria (ENT.09/9683) 

DLB N.º 1006/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a candidatura do Clube de 

Escalada de Leiria, com a Ent.09/9683, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, 

do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 
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Propôs a Senhora Presidente que se apoiasse a actividade «Torneio de 

Escalada», através da atribuição de um subsídio, no valor de €600,00, designadamente 

para fazer face a despesas inerentes ao desenvolvimento da mesma.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir ao Clube de Escalada de Leiria um subsídio, no valor de €600,00 

(seiscentos euros), para a actividade «Torneio de Escalada», designadamente para 

fazer face a despesas inerentes ao desenvolvimento da mesma. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção 

– 010102/ 2009/ A/ 272), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 2371/09, de 4 de 

Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

f) Fazer Avançar – Associação (ENT.09/9700) 

DLB N.º 1007/09  | Presente, pela Senhora Presidente, a candidatura da Fazer Avançar 

- Associação (Ent.09/9700), oficializando a candidatura ao apoio pontual II, do 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Propôs a Senhora Presidente que se apoiasse a actividade «Eu Desportivo», 

através da atribuição de um subsídio, no valor de €750,00, designadamente para fazer 

face a despesas inerentes ao desenvolvimento da mesma, bem como a oferta de 60 t-

shirts. 

Propôs, ainda, a Senhora Presidente que a liquidação do apoio fosse 

condicionada à apresentação dos seguintes documentos: declaração que indique a 

percentagem de associados com idade inferior a 30 anos e indicação dos membros que 

representam a associação para efeitos financeiros e respectiva identificação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir à Fazer Avançar – Associação um subsídio, no valor de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros), para a actividade «Eu Desportivo», designadamente 

para fazer face a despesas inerentes ao desenvolvimento da mesma, bem como a 

oferta de 60 t-shirts, condicionados à apresentação dos documentos acima 

mencionados. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades para 2009, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ano/tipo/n.º de projecto acção – 

010102/2009/A/272), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 2371/09, de 4 de 

Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto seis 
��������  Gabinete de Apoio à Vereadora Eng.ª  I sabel  Gonçalv es 

 

6.1. Processo de obras particulares n.º 661/08 – Aj ustamento de Pormenor nos 

termos do artigo 96.º do PDM 

DLB N.º 1008/09  | No âmbito da análise do Processo de Obras Particulares n.º 661/08 

(pedido de licença alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar, 

construção de anexo, churrasqueira e muros), e tendo em conta os últimos elementos 

trazidos ao processo pelo requerente, verificou-se que a parcela cadastral se encontra, 

de acordo com o parecer do PDM (ANEXO J ) e com base na escala 1:5000, 

maioritariamente em espaço urbano habitacional, sendo que mais de 2/3 em espaço 

urbano e habitacional e o restante em espaço industrial. 

Propôs então a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves considerar-se um 

ajustamento de pormenor de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 96.º 

do Regulamento do PDM, o qual carece de aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea d) do n.º 2 do mesmo artigo. 

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

manifestar a sua concordância relativamente ao ajustamento de pormenor dos limites 

entre espaços pertencentes a classes de uso do solo distintas, de acordo com o 

disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do Plano Director Municipal 

e remeter o assunto à Assembleia Municipal para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 

2 do referido artigo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportiv o entre o Município de 

Leiria e a Associação Cultural e Recreativa da Mace irinha. Requalificação do 

Campo de Futebol de onze. Relvado sintético 

DLB N.º 1009/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, proposta 

para a celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, entre o 

Município de Leiria e a Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha, nos seguintes 

moldes: 

«(Minuta de) C ONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MACEIRINHA 

JUSTIFICAÇÃO 

Considerando que a Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha, como 

entidade privada de carácter associativo que prossegue fins de interesse público, em 
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especial ao nível do desenvolvimento desportivo, se assume como uma das 

associações mais representativas do concelho de Leiria; 

Considerando a proposta apresentada pela Associação Cultural e Recreativa de 

Maceirinha com vista à celebração de um Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo destinado a requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético,  

Considerando que os municípios dispõem, por força do preceituado na alínea f) 

do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, de atribuições no domínio do 

desporto; 

Considerando que aos órgãos municipais está cometida a competência para 

apoiar a construção de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local, 

conforme estabelece a alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro; 

Entre o Município de Leiria, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da 

República, na cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e 

concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5º Dto., 

freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e a Associação 

Cultural e Recreativa de Maceirinha, contribuinte fiscal número 501749365, com sede 

na Estrada Nacional 356 – Campo do Outeiro – Maceirinha – 2405-026 Maceira LRA, 

freguesia de Maceira e concelho de Leiria, neste acto representada pelo Presidente da 

Direcção, Paulo Jorge dos Ramos Figueiredo, casado, natural da freguesia de Maceira, 

concelho de Leiria, residente em Marrazes, portador do bilhete de identidade número 

9196577, emitido aos 09/05/2005, pelo Arquivo de Identificação de Leiria e válido até 

09/10/2010, contribuinte fiscal número 200798235, Vice-Presidente para o Desporto, 

António Maria de Sousa Frade, casado, natural da freguesia de Maceira, concelho de 

Leiria, residente no lugar de Maceirinha, portador do bilhete de identidade número 

4240458, emitido aos 27/05/2003, pelo Arquivo de Identificação de Leiria e válido até 

27/11/2013, contribuinte fiscal número 121125688 e pelo Vice-Presidente do Concelho 

Fiscal, Hugo Manuel Catarino de Sousa, casado, natural da freguesia de Marinha 

Grande, concelho de Marinha Grande, residente no lugar de Maceirinha, portador do 

bilhete de identidade número 10520404, emitido aos 21/09/2006, pelo Arquivo de 

Identificação de Leiria e válido até 21/05/2012, contribuinte fiscal número 215625153, 

como segundos outorgantes, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei 

n.º 432/91, de 6 de Novembro, é celebrado o presente Contrato - Programa, que 

passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objecto do Contrato-programa) 

O presente contrato-programa destina-se a regular a concessão de 

comparticipação financeira por parte do Município de Leiria à Associação Cultural e 
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Recreativa de Maceirinha, com vista à implementação do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo descrito no Anexo 1, o qual faz parte integrante deste 

contrato. 

Cláusula Segunda 

(Período de vigência do contrato) 

O presente contrato programa vigora, para efeitos de apoio financeiro, desde a 

data da sua assinatura até 31/07/2014. 

Cláusula Terceira 

(Comparticipação Financeira) 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Leiria à Associação 

Cultural e Recreativa de Maceirinha, para os efeitos referidos na Cláusula Primeira, é no 

montante de €149.937,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e sete 

euros). 

Cláusula Quarta 

(Afectação da comparticipação financeira) 

A comparticipação financeira referida na cláusula anterior deverá ser afectada 

em absoluto, pela Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha, à execução do 

programa de requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético, descrito no 

anexo 1. 

Cláusula Quinta 

(Disponibilização da comparticipação financeira) 

A verba referida na Cláusula Terceira será disponibilizada da seguinte forma: 

—  Uma primeira prestação, no ano de 2009, após o início das obras, no valor de 

€19.937,00 (dezanove mil, novecentos e trinta e sete euros); 

—  9 prestações mensais, iguais e sucessivas de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Abril no próximo ano de 

2010, e as restantes 8 prestações aos dias 15 de cada um dos oito meses 

seguintes, até ao final do ano de 2010, perfazendo um total de €22.500,00 (vinte e 

dois mil e quinhentos euros); 

—  43 prestações mensais, iguais e sucessivas de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Janeiro no próximo ano de 

2011, e as restantes 31 prestações aos dias 15 de cada um dos trinta e três meses 

seguintes, até ao final do ano de Julho de 2014, perfazendo um total de €30.000,00 

(trinta mil euros) em cada um dos anos de 2011, 2012 e 2013, e €17.500,00 

(dezassete mil e quinhentos euros) no ano de 2014; 

As prestações serão pagas por transferência bancária para conta que a 

Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha indicará; 

Cláusula Sexta 
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(Custo do programa de desenvolvimento desportivo e responsabilidades pelo 

financiamento) 

Para a concretização do programa descrito no Anexo I é previsto o custo total de 

€262.563,60 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três euros e 

sessenta cêntimos) sendo esta verba assegurada da seguinte forma: 

— Por comparticipação da Associação de Futebol de Leiria – €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros);  

— Compartição da Direcção Geral das Autarquias Locais – €50.000,00 (cinquenta mil 

euros); 

— Por comparticipação do Município de Leiria – €149.937,00 (cento e quarenta e nove 

mil, novecentos e trinta e sete euros);  

— Por comparticipação da Junta de Freguesia de Maceira – €6.500,00 (seis mil e 

quinhentos euros); 

— Por auto-financiamento da Associação – €23.626,60 (vinte e três mil, seiscentos e 

vinte e seis euros e sessenta cêntimos); 

— Contracção de Crédito Bancário – €30.000,00 (trinta mil euros); 

Cláusula Sétima 

(Prazo de execução do programa) 

Sem prejuízo do preceituado na Cláusula Segunda, a Associação Cultural e 

Recreativa de Maceirinha compromete-se a executar o Programa constante do Anexo1 

até ao dia 31/12/2009. 

Cláusula Oitava 

(Obrigações assumidas pela entidade responsável pel a execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo) 

São obrigações da Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha: 

a) realizar a requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético; 

b) apresentar o Relatório de Contas no final da execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, comprovando detalhadamente as despesas 

realizadas com o requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético; 

c) apresentar os documentos comprovativos da realização das despesas 

realizadas com o requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético”; 

d) permitir a utilização do relvado sintético a toda a população escolar da freguesia 

de Maceira, dentro do horário lectivo diurno, através de um programa de 

utilização que constará de protocolo a celebrar entre as partes; 

e) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 5 horas por semana, em horário diurno (8h30min às 18h30min) a 

combinar, para a realização de treinos e competições desportivas; 
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f) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 2 horas por semana, em horário nocturno (18h30min às 24 horas) 

a combinar, para a realização de treinos e competições desportivas; 

g) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 3 horas durante o fim de semana (Sábado e Domingo) no período 

compreendido entre as 8h30min e as 24 horas, a combinar, para a realização de 

treinos e / ou competições desportivas, 

Cláusula Nona 

(Acompanhamento e controlo da execução do programa)  

É atribuição da entidade concedente da comparticipação financeira verificar o 

exacto cumprimento do programa descrito no Anexo 1, procedendo ao 

acompanhamento da sua execução, nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto-

Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima 

(Condições de revisão do contrato) 

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 e seguintes do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

432/91, de 6 de Novembro, a revisão ou modificação do presente Contrato-Programa 

carece de acordo escrito entre a entidade concedente e a entidade beneficiária da 

comparticipação financeira. 

Cláusula Décima Primeira 

(Cessação do contrato) 

As situações de incumprimento do presente Contrato-Programa e os respectivos 

efeitos são os previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima Segunda 

(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força no 

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

n.º 1, ambos do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ___/___/____ 

Pelo Município de Leiria | A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel 

Damasceno Campos 

Pela Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha | O Presidente da Direcção | ____ 

O Vice-Presidente para o Desporto | _____________ 

O Vice-Presidente do Concelho Fiscal | _________- 

ANEXO 1 – PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

O presente programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se 

genericamente pela requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético, a levar 

a efeito no Campo do Outeiro, sito no lugar de Maceirinha, freguesia de Maceira, 

concelho de Leiria, destinado ao desenvolvimento de planos regulares que fomentem a 
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prática do desporto, nomeadamente de Futebol 11, Futebol 7, Futebol 5 e outras 

actividades físicas e desportivas. 

Com a conclusão da construção deste relvado sintético, de acordo com as regras 

exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas desportivas, pretende-

se promover a actividade desportiva sistemática durante todo o ano, com a realização 

de competições regulares, tanto no âmbito distrital da Associação de Futebol de Leiria, 

como ao nível dos Campeonatos Nacionais organizados pela Federação Portuguesa de 

Futebol em que participam as equipas da Associação Cultural e Recreativa de 

Maceirinha, de acções de formação desportiva junto dos jovens, garantindo ainda, o 

apetrechamento necessário a esse desenvolvimento desportivo que a Associação 

Cultural e Recreativa de Maceirinha pretende realizar, assume um elevado interesse, na 

medida em que, através da sua concretização, se atingirão, entre outros, os seguintes 

objectivos:  

—  Promoção, divulgação e intensificação da prática do desporto no concelho de Leiria, 

mormente na freguesia de Maceira e extensível também a todo o país; 

—  Satisfação de necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e dos 

jovens em particular; 

—  Constituição de um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no 

âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem como da 

melhoria da qualidade de vida; 

—  Garantia de melhores condições para os praticantes e, simultaneamente, para a 

qualidade do património do Clube, da própria freguesia e concelho onde está inserido. 

A nível desportivo, e relativamente ao programa de acção, a Associação Cultural e 

Recreativa de Maceirinha pretende garantir a promoção de actividades desportivas, 

durante as épocas de 2009/2010, e seguintes, junto de jovens em fase de formação 

desportiva, nas seguintes áreas de formação: 

- Prática desportiva para os actuais 102 jovens atletas, nas modalidades de Futebol 

5, Futebol 7 e Futebol 11; 

- Promoção da actividade física regular dos jovens em idade escolar, através das 

escolas da freguesia de Maceira; 

- Movimentação de crianças e jovens, nas modalidades de futebol 5, 7 e 11; 

- Disponibilização do espaço para outras actividades físicas e desportivas a acordar 

com a Junta de Freguesia de Maceira e o Município de Leiria. 

A nível das infra-estruturas desportivas, durante a época desportiva de 2009/2010, a 

Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha pretende garantir a requalificação do 

campo de futebol de 11 – relvado sintético com as seguintes características principais: 

— Relvado de acordo com as mais recentes soluções aprovadas pelos organismos 

oficiais; 

— Área de 106,00x68,00m2, permitindo uma área útil de jogo de 100,00x64,00m2; 
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— Marcações para o Futebol 11 e para 2 Campos de Futebol 7. 

A nível dos resultados esperados com a implementação deste Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo, a Associação Cultural e Recreativa de 

Maceirinha pretende alcançar o seguinte: 

—  Assegurar a prática desportiva sistemática durante todo o ano; 

—  Complemento dos escalões de formação com a criação de 1 equipa de Juniores, na 

modalidade de Futebol 11; 

—  Aumentar em 2 ou 3 vezes, o número de atletas nos escalões de Escolas, na 

modalidade de Futebol 5; 

—  Aumentar nos próximos 3 anos para 200 jovens atletas, nas modalidades de 

Futebol 5, Futebol 7 e Futebol 11; 

—  Minorar a dispersão dos atletas naturais da freguesia que actualmente praticam 

desporto em freguesias de concelhos vizinhos fruto das infra-estruturas dos clubes 

dessas freguesias oferecerem condições mais favoráveis à prática desportiva; 

—  Melhorar a qualidade da formação dos atletas da Associação Cultural e Recreativa 

de Maceirinha, com vista a um aumento da qualidade futebolística dos nossos 

jovens; 

—  Assegurar a prática de actividade física e desportiva aos jovens em idade escolar, 

das escolas da freguesia de Maceira.»  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar a celebração do Contrato-

Programa com a Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha 

Mais deliberou  remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação, e 

conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do contrato. 

A despesa a efectuar com este Contrato-Programa está em conformidade com 

as Opções do Plano para 2009 - 2009/ I /151, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2370/09, de 4 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportiv o entre o Município de 

Leiria e o Centro Popular e Recreativo da Pocariça.  Requalificação do Campo de 

Futebol de onze. Relvado sintético 

DLB N.º 1010/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, proposta 

para a celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, entre o 

Município de Leiria o Centro Popular e Recreativo da Pocariça, nos seguintes moldes: 

«(Minuta de)  CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE LEIRIA E A CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA POCARIÇA  
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JUSTIFICAÇÃO 

Considerando que a Centro Popular e Recreativo da Pocariça, como entidade 

privada de carácter associativo que prossegue fins de interesse público, em especial ao 

nível do desenvolvimento desportivo, se assume como uma das associações mais 

representativas do concelho de Leiria; 

Considerando a proposta apresentada pela Centro Popular e Recreativo da 

Pocariça com vista à celebração de um Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo destinado a “requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético”,  

Considerando que os municípios dispõem, por força do preceituado na alínea f) 

do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, de atribuições no domínio do 

desporto; 

Considerando que aos órgãos municipais está cometida a competência para 

apoiar a construção de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local, 

conforme estabelece a alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro; 

Entre o Município de Leiria, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dto., freguesia de 

Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e o Centro Popular e 

Recreativo da Pocariça, contribuinte fiscal número 501643966, com sede na Rua das 

Oliveirinhas, Pocariça, freguesia de Maceira e concelho de Leiria, neste acto 

representada pelo Presidente da Direcção Luís Miguel dos Santos Santana, casado, 

natural da freguesia de Maceira, concelho de Leiria, residente em Rua Principal nº 59, 

Pocariça, portador do bilhete de identidade número 10865438, emitido aos 02/01/ 2008, 

pelo Arquivo de Identificação de Leiria e válido até 02/11/2012, contribuinte fiscal 

número 209669144, pelo Tesoureiro, Ricardo João Ramos da Silva, casado, natural da 

freguesia Maceira, concelho de Leiria, residente em Rua da Mata n.º 8, Pocariça, 

portador do bilhete de identidade número 10520081, emitido aos 29/11/2006, pelo 

Arquivo de Identificação de Leiria e válido até 29/02/2012, contribuinte fiscal número 

208810323 e pelo Presidente do Concelho Fiscal, Daniel Filipe dos Santos Silva, 

solteiro, natural da freguesia Maceira, concelho de Leiria, residente em Rua Nova n.º 

46, Telheiro – Maceira, portador do bilhete de identidade número 12118546, emitido a 

08/05/2008, pelo Arquivo de Identificação de Leiria e válido até 08/09/2013, contribuinte 

fiscal número 229183778, como segundos outorgantes, ao abrigo do disposto no n.º 1 

do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 06 de Novembro, é celebrado o presente 

Contrato – Programa, que passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 

(Objecto do Contrato-programa) 

O presente Contrato-Programa destina-se a regular a concessão de 

comparticipação financeira por parte do Município de Leiria ao Centro Popular e 

Recreativo da Pocariça, com vista à implementação do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo descrito no Anexo 1, o qual faz parte integrante deste contrato. 

Cláusula Segunda 

(Período de vigência do contrato) 

O presente contrato programa vigora, para efeitos de apoio financeiro, desde a 

data da sua assinatura até 31/03/2014. 

Cláusula Terceira 

(Comparticipação Financeira) 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Leiria ao Centro 

Popular e Recreativo da Pocariça, para os efeitos referidos na Cláusula Primeira, é no 

montante de €131.302,40 (cento e trinta e um mil, trezentos e dois euros e quarenta 

cêntimos);  

Cláusula Quarta 

(Afectação da comparticipação financeira) 

A comparticipação financeira referida na cláusula anterior deverá ser afectada 

em absoluto, pelo Centro Popular e Recreativo da Pocariça, à execução do programa 

de “requalificação do campo de futebol de 11 – relvado sintético”, descrito no Anexo 1. 

Cláusula Quinta 

(Disponibilização da comparticipação financeira) 

A verba referida na Cláusula Terceira será disponibilizada da seguinte forma: 

—  Uma primeira prestação, no ano de 2009, após o início das obras, no valor de 

€11.302,40 (onze mil, trezentos e dois euros e quarenta cêntimos); 

—  9 prestações mensais, iguais e sucessivas de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Abril no próximo ano de 

2010, e as restantes 8 prestações aos dias 15 de cada um dos oito meses 

seguintes, até ao final do ano de 2010, perfazendo um total de €22.500,00; 

—  36 prestações mensais, iguais e sucessivas de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Janeiro no próximo ano de 

2011, e as restantes 35 prestações aos dias 15 de cada um dos trinta e cinco meses 

seguintes, até ao final do ano de 2013, perfazendo um total de €30.000,00 (trinta mil 

euros) em cada ano; 

—  3 prestações mensais, iguais e sucessivas de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Janeiro no próximo ano de 

2014, e as restantes 2 prestações aos dias 15 de cada um dos dois meses 

seguintes, perfazendo um total de €7.500,00 no ano de 2014; 
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As prestações serão pagas por transferência bancária para conta que o Centro 

Popular e Recreativo da Pocariça 

Cláusula Sexta 

Custo do programa de desenvolvimento desportivo e r esponsabilidades pelo 

financiamento 

Para a concretização do programa descrito no Anexo 1 é previsto o custo total 

de €243.786,40 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis euros e 

quarenta cêntimos), sendo esta verba assegurada da seguinte forma: 

— Por comparticipação do Instituto do Desporto de Portugal - €15.000,00 (quinze mil 

euros) 

— Por comparticipação da Associação de Futebol de Leiria - €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros) 

— Por comparticipação do Município de Leiria - €131.302,40 (cento e trinta e um mil, 

trezentos e dois euros e quarenta cêntimos);  

— Por comparticipação de outras entidades - €10.000,00 (dez mil euros) 

— Por contracção de  crédito bancário – Restante valor 

Cláusula Sétima 

Prazo de execução do programa 

Sem prejuízo do preceituado na Cláusula Segunda, o Centro Popular e Recreativo da 

Pocariça compromete-se a executar o Programa constante do Anexo 1 até ao dia 

31/12/2009. 

Cláusula Oitava 

Obrigações assumidas pela entidade responsável pela  execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo 

São obrigações do Centro Popular e Recreativo da Pocariça: 

a) realizar a “Requalificação do Campo de Futebol 11 – relvado sintético”; 

b) apresentar o Relatório de Contas no final da execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, comprovando detalhadamente as despesas realizadas 

com a Requalificação do Campo de Futebol 11 – relvado sintético;  

c) apresentar os documentos comprovativos da realização das despesas realizadas 

com a Requalificação do Campo de Futebol 11 – relvado sintético;  

d) permitir a utilização do relvado sintético a toda a população escolar da freguesia de 

Maceira, dentro do horário lectivo diurno, através de um programa de utilização que 

constará de protocolo a celebrar entre as partes; 

e) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 5 horas por semana, em horário diurno (8h30min às 18h30 min) a 

combinar, para a realização de treinos e competições desportivas; 
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f) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 2 horas por semana, em horário nocturno (18h30min às 24 horas) a 

combinar, para a realização de treinos e competições desportivas; 

g) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 3 horas durante o fim de semana (Sábado e Domingo) no período 

compreendido entre as 8h 30min e as 24 horas, a combinar, para a realização de 

treinos e / ou competições desportivas; 

Cláusula Nona 

Acompanhamento e controlo da execução do programa 

É atribuição da entidade concedente da comparticipação financeira verificar o 

exacto cumprimento do programa descrito no Anexo I, procedendo ao 

acompanhamento da sua execução, nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto-

Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima 

Condições de revisão do contrato 

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 e seguintes do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

432/91, de 6 de Novembro, a revisão ou modificação do presente Contrato-Programa 

carece de acordo escrito entre a entidade concedente e a entidade beneficiária da 

comparticipação financeira. 

Cláusula Décima Primeira 

Cessação do contrato 

As situações de incumprimento do presente Contrato-Programa e os respectivos 

efeitos são os previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima Segunda 

Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força no 

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

n.º 1, ambos do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ____/____/_____ 

Pelo Município de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos  

Pelo Centro Popular e Recreativo da Pocariça | O Presidente da Direcção | Luís Miguel 

dos Santos Santana 

O Tesoureiro | Ricardo João Ramos da Silva 

O Presidente do Conselho Fiscal | Daniel Filipe dos Santos Silva 

ANEXO 1 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

O presente programa de promoção e de desenvolvimento desportivo 

caracteriza-se genericamente pelo “Requalificação do Campo de Futebol 11 – relvado 

sintético”; a levar a efeito na Rua das Oliveirinhas, Pocariça, freguesia de Maceira e 

concelho de Leiria, destinado ao desenvolvimento de planos regulares que fomentem a 
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prática do desporto, nomeadamente de Futebol 11, Futebol 7, Futebol 5 e outras 

actividades físicas e desportivas. 

Com a conclusão da construção deste RELVADO SINTÉTICO, de acordo com 

as regras exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas desportivas, 

pretende-se promover a actividade desportiva sistemática durante todo o ano, com a 

realização de competições regulares, tanto no âmbito distrital da Associação de Futebol 

de Leiria, como ao nível dos Campeonatos Nacionais de Iniciados, Juvenis e Juniores 

organizados pela Federação Portuguesa de Futebol em que participam as equipas do 

Centro Popular e Recreativo da Pocariça, de acções de formação desportiva junto dos 

jovens, garantindo ainda, o apetrechamento necessário a esse desenvolvimento 

desportivo que o Centro Popular e Recreativo da Pocariça pretende realizar, assume 

um elevado interesse, na medida em que, através da sua concretização, se atingirão, 

entre outros, os seguintes objectivos: 

— Promoção, divulgação e intensificação da prática do desporto no concelho de 

Leiria, mormente na freguesia de Maceira e extensível também a todo o país; 

— Satisfação de necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e 

dos jovens em particular; 

— Constituição de um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos 

no âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, 

bem como da melhoria da qualidade de vida; 

— Garantia de melhores condições para os praticantes e, simultaneamente, para 

a qualidade do património do Clube, da própria freguesia e concelho onde está 

inserido. 

A nível desportivo, e relativamente ao programa de acção, o Centro Popular e 

Recreativo da Pocariça pretende garantir a promoção de actividades desportivas, a 

partir da época 2009/2010, junto de jovens em fase de formação desportiva, nas 

seguintes áreas de formação: 

— Iniciação à prática desportiva para cerca de jovens 250 atletas de idades 

inferiores a 19 anos, nas modalidades de Futebol 5, Futebol 7 e Futebol 11, 

seniores excluídos; 

— Promoção da actividade física regular dos jovens em idade escolar, através 

das escolas da freguesia de Maceira; 

— Movimentação de crianças e jovens, nas modalidades de Futebol 5, 7 e 11; 

— Criação e desenvolvimento de escolas, Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores 

em Masculinos e Femininos; 

— Disponibilização do espaço para outras actividades físicas e desportivas a 

acordar com a Junta de Freguesia de Maceira e o Município de Leiria. 

— A nível das infra-estruturas desportivas, durante a época desportiva de 

2009/2010, o Centro Popular e Recreativo da Pocariça pretende garantir 
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“Requalificação do Campo de Futebol 11 – relvado sintético” de acordo com as 

mais recentes soluções aprovadas pelos organismos oficiais; 

— Área total de 7.208,00, permitindo uma área de jogo de acordo com as normas 

da legislação em vigor; 

— Marcações para o Futebol 11, 7 e 5; 

A nível dos resultados esperados com a implementação deste Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo, o Centro Popular e Recreativo da Pocariça 

pretende alcançar o seguinte: 

— Assegurar a prática desportiva sistemática durante todo o ano; 

— Melhorar a qualidade da formação, com vista a um aumento da qualidade 

futebolística e desportiva dos nossos jovens; 

— Assegurar a prática de actividade física e desportiva aos jovens em idade 

escolar, das escolas da freguesia de Maceira.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar a celebração do Contrato-

Programa com o Centro Popular e Recreativo da Pocariça. 

Mais deliberou  remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação, e 

conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do contrato. 

A despesa a efectuar com este Contrato-Programa está em conformidade com 

as Opções do Plano para 2009 - 2009 - 2009/ I /151, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2368/09, de 4 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.4. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportiv o entre o Município de 

Leiria e o Grupo Desportivo de Santo Amaro. Requali ficação do Campo de Futebol 

de onze 

DLB N.º 1011/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, proposta 

para a celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, entre o 

Município de Leiria o Grupo Desportivo de Santo Amaro, nos seguintes moldes: 

«(Minuta de) C ONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE LEIRIA E O GRUPO DESPORTIVO DE SANTO AMARO 

JUSTIFICAÇÃO 

Considerando que a Grupo Desportivo de Santo Amaro, como entidade privada 

de carácter associativo que prossegue fins de interesse público, em especial ao nível do 

desenvolvimento desportivo, se assume como uma das associações mais 

representativas do concelho de Leiria; 
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Considerando a proposta apresentada pela Grupo Desportivo de Santo Amaro 

com vista à celebração de um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

destinado à “requalificação do campo de futebol de 11”;  

Considerando que os municípios dispõem, por força do preceituado na alínea f) 

do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, de atribuições no domínio do 

desporto; 

Considerando que aos órgãos municipais está cometida a competência para 

apoiar a construção de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local, 

conforme estabelece a alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro; 

Entre o Município de Leiria, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5º Dto., freguesia de 

Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e o Grupo Desportivo de Santo 

Amaro, contribuinte fiscal número 501742441, com sede no Rua Campo Futebol, 

freguesia de Ortigosa e concelho de Leiria, neste acto representada pela Presidente da 

Direcção, Maria Ascensão Mendes Simplício Domingues, casada, natural da freguesia 

de Achete, concelho de Santarém, residente em Ortigosa – Leiria, portador do bilhete 

de identidade número 5433076, emitido aos 27/04/2006, pelo Arquivo de Identificação 

de Leiria e válido até 2/09/2016, contribuinte fiscal número 115319255, pelo Vice-

Presidente, Sandro Miguel Monteiro Ferreira, solteiro, natural da freguesia Ortigosa, 

concelho de Leiria, residente no lugar Ortigosa, portador do bilhete de identidade 

número 11411523, emitido aos 21/04/2005, pelo Arquivo de Identificação de Leiria e 

válido até 21/04/2010, contribuinte fiscal número 224436147 e pela tesoureiro, 

Fernanda Maria Pedrosa Sobreira, divorciada, natural da freguesia Ortigosa, concelho 

de Leiria, residente no lugar Ortigosa, portador do bilhete de identidade número 

09644663, emitido aos 30/09/2009, pelo Arquivo de Identificação de Leiria e válido até 

30/09/2013, contribuinte fiscal número 200885243, como segundos outorgantes, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro, é 

celebrado o presente Contrato - Programa, que passará a reger-se pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objecto do Contrato) 

O presente Contrato-Programa destina-se a regular a concessão de 

comparticipação financeira por parte do Município de Leiria ao Grupo Desportivo de 

Santo Amaro, com vista à implementação do Programa de Desenvolvimento Desportivo 

descrito no Anexo 1, o qual faz parte integrante deste contrato. 
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Cláusula Segunda 

(Período de vigência do contrato) 

O presente contrato programa vigora, para efeitos de apoio financeiro, desde a 

data da sua assinatura até 30/09/2013. 

Cláusula Terceira 

(Comparticipação Financeira) 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Leiria ao Grupo 

Desportivo de Santo Amaro, para os efeitos referidos na Cláusula Primeira, é no 

montante de € 116.274,00 (cento e dezasseis mil, duzentos e setenta e quatro euros). 

Cláusula Quarta 

(Afectação da comparticipação financeira) 

A comparticipação financeira referida na cláusula anterior deverá ser afectada 

em absoluto, pelo Grupo Desportivo de Santo Amaro, à execução do programa de 

requalificação do campo de futebol de 11, descrito no Anexo 1. 

Cláusula Quinta 

(Disponibilização da comparticipação financeira) 

A verba referida na Cláusula Terceira será disponibilizada da seguinte forma: 

—  Uma primeira prestação, no ano de 2009, após o início das obras, no valor de 

€11.274,00 (onze mil, duzentos e setenta e quatro euros); 

—  9 prestações mensais, iguais e sucessivas de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Abril no próximo ano de 

2010, e as restantes 8 prestações aos dias 15 de cada um dos oito meses 

seguintes, até ao final do ano de 2010, perfazendo um total de €22.500,00 (vinte e 

dois mil e quinhentos euros); 

—  33 prestações mensais, iguais e sucessivas de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Janeiro no próximo ano de 

2011, e as restantes 32 prestações aos dias 15 de cada um dos trinta e três meses 

seguintes, até ao final do ano de Setembro de 2013, perfazendo um total de € 

30.000,00 (trinta mil euros) em cada ano de 2011 e 2012, e €22.500,00 (vinte e dois 

mil e quinhentos euros) no ano de 2013; 

As prestações serão pagas por transferência bancária para conta que o Grupo 

Desportivo de Santo Amaro indicará. 

Cláusula Sexta 

(Custo do programa de desenvolvimento desportivo e responsabilidades pelo 

financiamento) 

Para a concretização do programa descrito no Anexo I é previsto o custo total de 

€201.761,40 (duzentos e um mil setecentos e sessenta e um euro e quarenta cêntimos), 

sendo esta verba assegurada da seguinte forma: 
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— Por comparticipação da Associação de Futebol de Leiria – €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros);  

— Por comparticipação do Município de Leiria – €116.274,00 (cento e dezasseis 

mil, duzentos e setenta e quatro euros);  

— Por auto-financiamento do Clube – €56.560,53 (cinquenta seis mil quinhentos e 

sessenta euros e cinquenta e três cêntimos); 

— Por contracção de  crédito bancário – €26.426,87 (vinte e seis mil, quatrocentos 

e vinte e seis euros e oitenta e oitenta e sete cêntimos)” 

Cláusula Sétima 

(Prazo de execução do programa) 

Sem prejuízo do preceituado na Cláusula Segunda, ao Grupo Desportivo de 

Santo Amaro compromete-se a executar o Programa constante do Anexo 1 até ao dia 

31/12/2009. 

Cláusula Oitava 

(Obrigações assumidas pela entidade responsável pel a execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo) 

São obrigações da Grupo Desportivo de Santo Amaro: 

a) realizar a “Requalificação do Campo de Futebol de 11”; 

b) apresentar o Relatório de Contas no final da execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, comprovando detalhadamente as despesas realizadas 

com o “Requalificação do Campo de Futebol de 11”; 

c) apresentar os documentos comprovativos da realização das despesas realizadas 

com o “Requalificação do Campo de Futebol de 11”; 

d) permitir a utilização do relvado sintético a toda a população escolar da freguesia de 

Ortigosa, dentro do horário lectivo diurno, através de um programa de utilização que 

constará de protocolo a celebrar entre as partes; 

e) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 5 horas por semana, em horário diurno (8h30min às 18h30 min) a 

combinar, para a realização de treinos e competições desportivas; 

f) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 2 horas por semana, em horário nocturno (18h30min às 24horas) a 

combinar, para a realização de treinos e competições desportivas; 

g) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 3 horas durante o fim de semana (Sábado e Domingo) no período 

compreendido entre as 8h30 min e as 24horas, a combinar, para a realização de 

treinos e / ou competições desportivas; 
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Cláusula Nona 

(Acompanhamento e controlo da execução do programa)  

É atribuição da entidade concedente da comparticipação financeira verificar o 

exacto cumprimento do programa descrito no Anexo I, procedendo ao 

acompanhamento da sua execução, nos termos do disposto no artigo 14º do Decreto-

Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima 

(Condições de revisão do contrato) 

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 e seguintes do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

432/91, de 6 de Novembro, a revisão ou modificação do presente Contrato-Programa 

carece de acordo escrito entre a entidade concedente e a entidade beneficiária da 

comparticipação financeira. 

Cláusula Décima Primeira 

(Cessação do contrato) 

As situações de incumprimento do presente Contrato-Programa e os respectivos 

efeitos são os previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima Segunda 

(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força no 

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

n.º 1, ambos do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ____/____/____ 

Pelo Município de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos  

Pelo Grupo Desportivo de Santo Amaro | A Presidente da Direcção 

O Vice-Presidente  

O Tesoureiro 

ANEXO I – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

O presente programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se 

genericamente pela Requalificação do Campo de Futebol de 11 a levar a efeito na Rua 

Campo Futebol, freguesia de Ortigosa e concelho de Leiria, destinado ao 

desenvolvimento de planos regulares que fomentem a prática do desporto, 

nomeadamente de Futebol 11, Futebol 7, Futebol 5 e outras actividades físicas e 

desportivas. 

Com a conclusão da construção deste relvado sintético, de acordo com as regras 

exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas desportivas, pretende-

se promover a actividade desportiva sistemática durante todo o ano, com a realização 

de competições regulares, tanto no âmbito distrital da Associação de Futebol de Leiria, 

como ao nível dos Campeonatos Nacionais de Iniciados, Juvenis e Juniores 

organizados pela Federação Portuguesa de Futebol em que participam as equipas do 
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Grupo Desportivo de Santo Amaro, de acções de formação desportiva junto dos jovens, 

garantindo ainda, o apetrechamento necessário a esse desenvolvimento desportivo que 

o Grupo Desportivo de Santo Amaro pretende realizar, assume um elevado interesse, 

na medida em que, através da sua concretização, se atingirão, entre outros, os 

seguintes objectivos: 

— Promoção, divulgação e intensificação da prática do desporto no concelho de 

Leiria, mormente na freguesia de Ortigosa e extensível também a todo o país; 

— Satisfação de necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e 

dos jovens em particular; 

— Constituição de um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no 

âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem 

como da melhoria da qualidade de vida; 

— Garantia de melhores condições para os praticantes e, simultaneamente, para a 

qualidade do património do Clube, da própria freguesia e concelho onde está 

inserido. 

A nível desportivo, e relativamente ao programa de acção, o Grupo Desportivo de Santo 

Amaro pretende garantir a promoção de actividades desportivas, durante as épocas de 

2009/2010, e seguintes, junto de jovens em fase de formação desportiva, nas seguintes 

áreas de formação: 

— prática desportiva para cerca de jovens 145 atletas de idades inferiores a 19 

anos, nas modalidades de Futebol 5, Futebol 7 e Futebol 11; 

— promoção da actividade física regular dos jovens em idade escolar, através das 

escolas da freguesia de Ortigosa; 

— movimentação de crianças e jovens, nas modalidades de Futebol 5, 7 e 11; 

— disponibilização do espaço para outras actividades físicas e desportivas a 

acordar com a Junta de Freguesia de Ortigosa e o Município de Leiria. 

A nível das infra-estruturas desportivas, durante a época desportiva de 2009/2010, o 

Grupo Desportivo de Santo Amaro pretende garantir a “Requalificação do Campo de 

Futebol de 11” com as seguintes características principais: 

— a área total de 6.448m2, permitindo uma área de jogo de acordo com as normas 

da legislação em vigor; 

— relvado de acordo com as mais recentes soluções aprovadas pelos organismos 

oficiais; 

— marcações para o Futebol 11, de Futebol 7 e Futebol 5; 

A nível dos resultados esperados com a implementação deste Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, o Grupo Desportivo de Santo Amaro pretende alcançar o 

seguinte: 

— assegurar a prática desportiva sistemática durante todo o ano; 
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— melhorar a qualidade da formação, com vista a um aumento da qualidade 

futebolística e desportiva dos nossos jovens; 

— assegurar a prática de actividade física e desportiva aos jovens em idade 

escolar, das escolas da freguesia de Ortigosa.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar a celebração do Contrato-

Programa com a Grupo Desportivo de Santo Amaro.  

Mais deliberou  remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação, e 

conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do contrato. 

A despesa a efectuar com este Contrato-Programa está em conformidade com 

as Opções do Plano para 2009 - 2009/ I /151, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2369/09, de 4 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.5. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportiv o entre o Município de 

Leiria e o Clube Atlético de Regueira de Pontes. Co nstrução de Relvado Sintético. 

Campo de Futebol de sete 

DLB N.º 1012/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, proposta 

para a celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, entre o 

Município de Leiria o Clube Atlético de Regueira de Pontes, nos seguintes moldes: 

“C ONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

E O CLUBE ATLÉTICO DE REGUEIRA DE PONTES 

JUSTIFICAÇÃO 

Considerando que o Clube Atlético de Regueira de Pontes, como entidade privada de 

carácter associativo que prossegue fins de interesse público, em especial ao nível do 

desenvolvimento desportivo, se assume como um dos clubes mais representativos do 

concelho de Leiria; 

Considerando a proposta apresentada pelo Clube Atlético de Regueira de Pontes com 

vista à celebração de um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo destinado 

à construção de relvado sintético – campo de futebol 7. 

Considerando que os municípios dispõem, por força do preceituado na alínea f) do 

artigo 13º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, de atribuições no domínio do desporto; 

Considerando que aos órgãos municipais está cometida a competência para apoiar a 

construção de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local, conforme 

estabelece a alínea c) do n.º 2 do artigo 21º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; 

Entre o Município de Leiria, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 
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Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dto., freguesia de 

Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e o Clube Atlético de Regueira 

de Pontes, contribuinte fiscal número 501 841 639, com sede na Rua da Caneira s/n.º, 

freguesia de Regueira de Pontes e concelho de Leiria, neste acto representada pelo 

Presidente da Direcção, Amílcar Henriques Gaspar, viúvo, natural da freguesia de 

Regueira de Pontes, concelho de Leiria, residente em Rua de São Francisco nº165, 

freguesia de Regueira de Pontes, portador do bilhete de identidade número 8455990, 

emitido aos 24/05/2006, pelo Arquivo de Identificação de Leiria e válido até 24/01/2017, 

contribuinte fiscal número 171 564 057 e pelo Secretário, Vítor José Matias dos Santos, 

casado, natural da freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria, residente no 

lugar de Travessa da Torre, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, portador do 

bilhete de identidade número 4317841, emitido aos 18/03/2003, pelo Arquivo de Leiria e 

válido até18/02/2014, contribuinte fiscal número 123 480 132, como segundos 

outorgantes, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 06 

de Novembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, que passará a reger-se pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto do Contrato 

O presente Contrato-Programa destina-se a regular a concessão de 

comparticipação financeira por parte do Município de Leiria ao Clube Atlético de 

Regueira de Pontes, com vista à implementação do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo descrito no Anexo 1, o qual faz parte integrante deste contrato. 

Cláusula Segunda 

Período de vigência do contrato 

O presente contrato programa vigora, para efeitos de apoio financeiro, desde a 

data da sua assinatura até 31/12/2013. 

Cláusula Terceira 

Comparticipação Financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Leiria ao Clube Atlético 

de Regueira de Pontes, para os efeitos referidos na Cláusula Primeira, é no montante 

de €101.407,80 (cento e um mil quatrocentos e sete euros e oitenta cêntimos). 

Cláusula Quarta 

Afectação da comparticipação financeira 

A comparticipação financeira referida na cláusula anterior deverá ser afectada 

em absoluto, pelo Clube Atlético de Regueira de Pontes, à execução do programa de 

Construção de Relvado Sintético – Campo de Futebol 7, descrito no Anexo 1. 



1283 (117) 
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2009.06.09 

Im-DA-15-09_A0 

 

Cláusula Quinta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A verba referida na Cláusula Terceira será disponibilizada da seguinte forma: 

—  Uma primeira prestação, no ano de 2009, após o início das obras, no valor de 

€11.407,80 (onze mil quatrocentos e sete euros e oitenta cêntimos); 

—  9 prestações mensais, iguais e sucessivas de €2.000,00 (dois mil euros), vencendo-

se a primeira das quais no dia 15 de Abril no próximo ano de 2010, e as restantes 8 

prestações aos dias 15 de cada um dos oito meses seguintes, até ao final do ano de 

2010, perfazendo um total de €18.000,00 (dezoito mil euros); 

—  36 prestações mensais, iguais e sucessivas de € 2.000,00 (dois mil euros), 

vencendo-se a primeira das quais no dia 15 de Janeiro no próximo ano de 2011, e 

as restantes 35 prestações aos dias 15 de cada um dos trinta e cinco meses 

seguintes, até ao final do ano de 2013, perfazendo um total de €24.000,00, (vinte e 

quatro mil euros) em cada ano; 

As prestações serão pagas por transferência bancária para conta que o Clube 

Atlético de Regueira de Pontes indicará; 

Cláusula Sexta 

Custo do programa de desenvolvimento desportivo e r esponsabilidades pelo 

financiamento 

Para a concretização do programa descrito no Anexo 1 é previsto o 

custo total de €175.832,47 (cento e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e dois euros e 

quarenta e sete cêntimos), sendo esta verba assegurada da seguinte forma: 

— Por comparticipação da Associação de Futebol de Leiria – 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros); 

— Por comparticipação do Município de Leiria – €101.407,80 (cento e um mil 

quatrocentos e sete euros e oitenta cêntimos). 

— Por auto-financiamento do Clube – €30.000,00 (trinta mil euros)  

— Por comparticipação da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes – €11.925,39 

(onze mil novecentos e vinte e cinco euros e trinta e nove cêntimos) 

— Outros – €30.000,00 (trinta mil euros) por empresas da Região 

Cláusula Sétima 

Prazo de execução do programa 

Sem prejuízo do preceituado na Cláusula Segunda, o Clube Atlético de Regueira de 

Pontes compromete-se a executar o Programa constante do Anexo 1 até ao dia 

31/12//2009. 

Cláusula Oitava 

Obrigações assumidas pela entidade responsável pela  execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo 

São obrigações do Clube Atlético de Regueira de Pontes: 



1284 (118) 
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2009.06.09 

Im-DA-15-09_A0 

 

a) realizar a Construção de Relvado Sintético – Campo de Futebol 7 

b) apresentar o Relatório de Contas no final da execução do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, comprovando detalhadamente as despesas 

realizadas com o Construção de Relvado Sintético – Campo de Futebol 7 

c) apresentar os documentos comprovativos da realização das despesas 

realizadas com o Construção de Relvado Sintético – Campo de Futebol 7 

d) permitir a utilização do relvado sintético a toda a população escolar da freguesia 

de Regueira de Pontes, dentro do horário lectivo diurno, através de um 

programa de utilização que constará de protocolo a celebrar entre as partes; 

e) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 5 horas por semana, em horário diurno (8h30min às 18h30min) a 

combinar, para a realização de treinos e competições desportivas; 

f) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 2 horas por semana, em horário nocturno (18h30 min às 24 horas) 

a combinar, para a realização de treinos e competições desportivas; 

g) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 

indicadas, de 3 horas durante o fim de semana (Sábado e Domingo) no período 

compreendido entre as 8h30 min e as 24 horas, a combinar, para a realização 

de treinos e / ou competições desportivas; 

Cláusula Nona 

Acompanhamento e controlo da execução do programa 

É atribuição da entidade concedente da comparticipação financeira verificar o 

exacto cumprimento do programa descrito no Anexo I, procedendo ao 

acompanhamento da sua execução, nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto-

Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima 

Condições de revisão do contrato 

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 e seguintes do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 

432/91, de 6 de Novembro, a revisão ou modificação do presente Contrato-Programa 

carece de acordo escrito entre a entidade concedente e a entidade beneficiária da 

comparticipação financeira. 

Cláusula Décima Primeira 

Cessação do contrato 

As situações de incumprimento do presente Contrato-Programa e os respectivos 

efeitos são os previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 
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Cláusula Décima Segunda 

Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força no 

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

n.º 1, ambos do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ____/____/_____ 

Pelo Município de Leiria | A Presidente | Isabel Damasceno Campos  

Pelo Clube Atlético de Regueira de Pontes | O Presidente da Direcção/ O Secretário 

ANEXO 1 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

O presente programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se 

genericamente pela Construção de Relvado Sintético – Campo de Futebol 7a levar a 

efeito na Rua da Caneira s/nº, freguesia de Regueira de Pontes e concelho de Leiria, 

destinado ao desenvolvimento de planos regulares que fomentem a prática do desporto, 

nomeadamente de Futebol 7, Futebol 5 e outras actividades físicas e desportivas. 

Com a conclusão da construção deste relvado sintético, de acordo com as regras 

exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas desportivas, pretende-

se promover a actividade desportiva sistemática durante todo o ano, com a realização 

de competições regulares, tanto no âmbito distrital da Associação de Futebol de Leiria, 

como ao nível dos Campeonatos Nacionais de Iniciados, Juvenis e Juniores 

organizados pela Federação Portuguesa de Futebol em que participam as equipas do 

Clube Atlético de Regueira de Pontes, de acções de formação desportiva junto dos 

jovens, garantindo ainda, o apetrechamento necessário a esse desenvolvimento 

desportivo que o Clube Atlético de Regueira de Pontes pretende realizar, assume um 

elevado interesse, na medida em que, através da sua concretização, se atingirão, entre 

outros, os seguintes objectivos: 

— Promoção, divulgação e intensificação da prática do desporto no concelho de 

Leiria, mormente na freguesia de Regueira de Pontes e extensível também a 

todo o país; 

— Satisfação de necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e 

dos jovens em particular; 

— Constituição de um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no 

âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem 

como da melhoria da qualidade de vida; 

— Garantia de melhores condições para os praticantes e, simultaneamente, para a 

qualidade do património do Clube, da própria freguesia e concelho onde está 

inserido. 

A nível desportivo, e relativamente ao programa de acção, o Clube Atlético de Regueira 

de Pontes pretende garantir a promoção de actividades desportivas, a partir da época 
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2009/2010, junto de jovens em fase de formação desportiva, nas seguintes áreas de 

formação: 

— Iniciação à prática desportiva para cerca de jovens 150 atletas de idades 

inferiores a 19 anos, nas modalidades de Futebol 7 e Futebol 5; 

— Promoção da actividade física regular dos jovens em idade escolar, através das 

escolas da freguesia de Regueira de Pontes; 

— Movimentação de crianças e jovens, nas modalidades de Futebol 7 e 5; 

— Criação e desenvolvimento de escolas, Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores em 

Masculinos e Femininos; 

— Disponibilização do espaço para outras actividades físicas e desportivas a 

acordar com a Junta de Freguesia de Regueira de Pontes e o Município de 

Leiria. 

— A nível das infra-estruturas desportivas, durante a época desportiva de 

2009/2010, o Clube Atlético de Regueira de Pontes pretende garantir 

“Construção de Relvado Sintético – Campo de Futebol 7” de acordo com as 

mais recentes soluções aprovadas pelos organismos oficiais; 

— A área total de 4,721m2, permite uma área de jogo de acordo com as normas da 

legislação em vigor; 

— Relvado de acordo com as mais recentes soluções aprovadas pelos organismos 

oficiais; 

— Marcações para o Futebol 7 e 5; 

A nível dos resultados esperados com a implementação deste Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, o Clube Atlético de Regueira de Pontes pretende alcançar 

o seguinte: 

— Assegurar a prática desportiva sistemática durante todo o ano; 

— Melhorar a qualidade da formação, com vista a um aumento da qualidade 

futebolística e desportiva dos nossos jovens; 

— Assegurar a prática de actividade física e desportiva aos jovens em idade 

escolar, das escolas da freguesia de Regueira de Pontes.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade  autorizar a celebração do Contrato-

Programa com o Clube Atlético de Regueira de Pontes. 

Mais deliberou  remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação, e 

conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à outorga do contrato. 

A despesa a efectuar com este Contrato-Programa está em conformidade com 

as Opções do Plano para 2009 - 2009 - 2009/ I /151, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2366/09, de 4 de Junho. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.6. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportiv o entre o Município de 

Leiria e o Clube Judo Dragão. Construção das Instal ações Desportivas do Clube 

DLB N.º 1013/09  | Retirado. 

 

 

Ponto sete 
��������  Gabinete de Apoio à Vereadora Dra.  Neusa Magalhães  

 

7.1. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Monte Real para arranjos 

interiores no Cemitério de Monte Real 

DLB N.º 1014/09  | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, um 

pedido formulado pela Junta de Freguesia de Monte Real (ENT 09/9721), para apoio 

em arranjos interiores no Cemitério de Monte Real. 

Em quase todas as freguesias de Leiria, devido ao aumento significativo da 

população nas últimas décadas, há diversos e graves problemas com a falta de espaço 

nos cemitérios. 

As freguesias, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, dispõem de atribuições no domínio do equipamento 

rural e urbano, no qual se incluem os cemitérios, que estão sob jurisdição das 

freguesias (cemitérios paroquiais). Acresce que, historicamente e consagrado na lei, as 

freguesias que não se encontravam no aglomerado sede do município detinham 

atribuições, incluindo para investimento, em cemitérios e concomitantemente em 

equipamentos conexos. 

O Município tem sempre apoiado as diversas freguesias para a resolução desse 

grave problema. 

Dado que a resolução do problema da falta de espaço do cemitério de Monte 

Real é uma prioridade quer para a Freguesia quer para o Município, propôs-se que a 

Câmara Municipal de Leiria atribuísse um apoio financeiro à Freguesia de Monte Real, 

no valor de €10.845,00, para obras no exterior do Cemitério de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

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

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  conceder um apoio financeiro à Freguesia de Monte Real no valor de 

€10.845,00 (dez mil oitocentos e quarenta e cinco euros) para arranjos interiores no 

Cemitério de Monte Real. 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

Freguesia seja efectuada contra a apresentação das facturas e respectivos autos 
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apresentados dos trabalhos realizados, confirmados por técnicos do Departamento de 

Obras Municipais do Município de Leiria. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-I-248, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2276/09, de 28 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Protocolo de Colaboração com a Associação de P rodutores Florestais do 

Oeste e Estremadura  

DLB N.º 1015/09 | Presente minuta de Protocolo de Colaboração com a Associação de 

Produtores Florestais do Oeste e Estremadura, abaixo transcrito: 

«(Minuta de)  PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES 

FLORESTAIS DO OESTE E ESTREMADURA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

A Associação Florestal do Oeste e Estremadura, adiante designada por APFOE, 

representada pelo Presidente da Direcção, Sr. António da Conceição Ferraria, e a 

Câmara Municipal de Leiria, adiante designada por CML, representada por Dr.ª Isabel 

Damasceno Campos com o objectivo de contribuir para o funcionamento de uma equipa 

de sapadores florestais, decidem estabelecer um protocolo de colaboração, que será 

concretizado através das seguintes cláusulas:  

Cláusula Primeira 

As funções da equipa de sapadores florestais são as seguintes:  

— Prevenção dos incêndios florestais através de acções de silvicultura preventiva, 

nomeadamente de roça de matos e limpeza de povoamentos, da realização de 

fogos controlados, da manutenção e beneficiação da rede divisional, linhas de 

quebra-fogo e outras infra-estruturas;  

— Vigilância das áreas a que se encontra adstrita;  

— Apoio ao combate aos incêndios florestais e, às consequentes operações de 

rescaldo;  

— Sensibilização do público para as normas de conduta em matéria de acções de 

prevenção, do uso do fogo e da limpeza das florestas, nomeadamente através da 

sua demonstração.  

Cláusula Segunda 

A equipa é constituída por quatro elementos, com equipamento de protecção individual 

e equipamento mecânico motomanual, composto por quatro motorroçadoras e uma 

motosserra de corrente, e actuará de acordo com o Plano Anual de Actividades. Tem 

como objectivo a limpeza de povoamentos florestais e roça de matos, assim como toda 

a rede viária e divisional anexa.  

Cláusula Terceira 

Compete à APFOE:  

 1. Colocar a equipa de sapadores florestais ao serviço da CML, durante 1.000 
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horas, correspondendo 1 hora/homem, num horário compreendido entre as 08h00 e as 

17h00;  

 2. Assegurar a coordenação dos trabalhos da equipa, referidos na primeira 

cláusula deste protocolo;  

 3. Fazer a gestão financeira da equipa, nomeadamente, proceder ao pagamento 

dos vencimentos, fazer a manutenção dos equipamentos, realização do seguro de 

acidentes de trabalho e de vida dos mesmos;  

 4. Elaborar um relatório após a execução dos trabalhos realizados pela equipa de 

sapadores nas áreas de intervenção.  

Compete à CML:   

1. Entregar até ao dia 15 de Dezembro as áreas de intervenção das quais a CML 

é representante, em formato digital, para serem enquadradas no Plano Anual de 

Actividades dos sapadores florestais; 

2. Indicar com antecedência as áreas de intervenção e permitir o acesso dos 

sapadores florestais a essas áreas;   

3. Efectuar o pagamento de € 8.500 em duas tranches, uma no início do protocolo 

e outra antes do seu término.  

Cláusula Quarta 

Para integração de lacunas e resolução de dúvidas emergentes do presente clausulado, 

aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. 

O presente protocolo é feito em duplicado». 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea j) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea f) do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, e da alínea m) do n.º 2 artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o Protocolo de Colaboração acima 

transcrito e autorizar a Sr.ª Presidente a proceder à sua assinatura. 

Mais deliberou , atento o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, transferir para a respectiva Associação os valores 

constantes do Protocolo de Colaboração. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2009-A-12 (CAE 10/040701) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 2277/09, 

de 28 de Maio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Regulamento Municipal de Publicidade 

DLB N.º 1016/09  | Presente o projecto de Regulamento da Publicidade do Município de 

Leiria, que faz parte integrante da presente acta (ANEXO L): 

A Câmara, depois de analisar o projecto de Regulamento da Publicidade do 

Município de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 5 e da alínea a) do n.º 7 
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ambos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o disposto no 

artigo 11.º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, deliberou por unanimidade  submeter o 

mesmo à audiência e apreciação públicas, nos termos do disposto no artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo, por um período de trinta dias contados da sua 

publicação em Diário da República. 

Mais deliberou  ouvir, nos termos do disposto no artigo 117.º do Código do 

Procedimento Administrativo, por um período de trinta dias contados da sua publicação 

em Diário da República, as seguintes entidades: o Instituto do Consumidor, a 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), a Associação Comercial 

e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (ACILIS), a Associação Empresarial da 

Região de Leiria (NERLEI) e a Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade e 

Comunicação (APAP). 

Deliberou ainda , após a realização do procedimento anteriormente deliberado, 

solicitar à Assembleia Municipal que proceda à aprovação do Regulamento da 

Publicidade do Município de Leiria e à revogação do Regulamento Municipal da 

Publicidade, publicado no Apêndice n.º 126, II Série, Diário da República, n.º 200, de 30 

de Agosto de 2000, com efeitos à data de entrada em vigor do presente Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.4. Realização de prestações acessórias Gestinleir ia – Parques Empresariais de 

Leiria, SA 

DLB N.º 1017/09  | Presente o pedido de realização de prestação acessória não 

remunerada e não reembolsável da sociedade «GESTINLEIRIA – PARQUES 

EMPRESARIAIS DE LEIRIA, SA» (ENT 09/11981), na sequência das deliberações 

tomadas pela Assembleia-Geral desta Sociedade em 25 de Maio de 2009, pela Câmara 

Municipal, em 14 de Abril de 2009 e pela Assembleia Municipal em 28 de Abril de 2009, 

no montante de €165.000,00, no âmbito do financiamento das actividades de 

investimento da Empresa. 

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

conferida pela alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, conjugada com o disposto na alínea m) 

do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, 

deliberou por unanimidade aprovar a realização da prestação acessória não 

remunerada e não reembolsável no valor de €165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil 

euros) à Sociedade «GESTINLEIRIA – PARQUES EMPRESARIAIS DE LEIRIA, SA».  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.5. XII Festival da Sardinha da Praia do Pedrógão 

DLB N.º 1018/09  | Presente informação da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, 

do seguinte teor: 
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«A Câmara de Leiria organizará conjuntamente com a Junta de Freguesia do 

Coimbrão e Região de Turismo Leiria-Fátima o XII Festival da Sardinha, iniciativa que 

terá lugar de 25 a 28 de Junho de 2009, na Praia do Pedrógão.  

Este evento, integrado nas festividades daquela localidade, onde a sardinha 

assada será a ementa apresentada pelos restaurantes aderentes a este evento. 

No recinto do Festival, para além das tasquinhas, o público terá acesso às 

tendinhas de artesanato, onde os artesãos da região de Leiria, expõem os seus 

produtos. 

A animação será garantida por grupos de música tradicional, que actuarão ao 

longo dos diversos dias do evento. 

Dia 25, dia da Inauguração do XII Festival da Sardinha, pelas 18h00, irá decorrer a 

cerimónia do Hastear da Bandeira “Praia Acessível” e a assinatura do Protocolo de 

Vigilância e Segurança Balnear da Praia, seguindo-se às 19h00 a Inauguração do XII 

Festival da Sardinha. 

O horário da iniciativa será durante a semana das 19h00 às 00h00 e ao fim-de-

semana das 12h00 às 00h00. 

A Câmara Municipal de Leiria assegurará apoio logístico necessário à realização 

do Festival, designadamente: 

a) fornecimento, montagem e desmontagem de barracas de gastronomia com 

estrado; 

b) fornecimento, montagem e desmontagem de palco electrificado; 

c) disponibilização de um quadro eléctrico, incluindo os respectivos consumos; 

d) ornamentação do recinto com vasos; 

e) limpeza diária do recinto, colocação de papeleiras e baldes do lixo, reforço de 

contentores; 

f) divulgação e promoção do Festival; 

g) procedimentos internos tendo em vista a abertura de concursos de consulta para 

aluguer de toldos e tendas, serviços de som, serviço de segurança e aquisição de 

aventais; 

h) contratação de grupos de animação, assegurando o pagamento das despesas 

inerentes à contratação; 

A Câmara de Leiria, com a Comissão de Vistoria de Recintos e em conjunto com a 

Autoridade da Saúde, procederá à respectiva vistoria ao local.» 

A iniciativa XII Festival da Sardinha está prevista nas Grandes Opções do Plano 

para 2009, rubrica 2009-A-295, e cujos processos de despesas transitarão, em 

cumprimento com a Norma de Controlo Interno, pela Secção de Apoio Administrativo à 

Aquisição de Bens e Serviços.  

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

iniciativa em epígrafe.  
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
�������� Vereadores e le i tos pe lo  Part ido Socia l is ta   

 

8.1. Proposta para a localização da Loja do Cidadão  

DLB N.º 1019/09  | Presente, pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 

proposta do seguinte teor: 

«Há mais de dez anos que tem sido solicitado à Câmara Municipal de Leiria a 

indicação de um espaço para instalação de uma Loja do Cidadão, sem que tal assunto 

fosse objecto de qualquer abordagem em reunião do Executivo. 

Recentemente, e face à insistência do Governo do País em instalar aquela 

estrutura, foi-nos dado a conhecer uma proposta de protocolo que definia as condições 

de arrendamento de 2.300m2 do topo norte do Estádio, para ali localizar a Loja do 

Cidadão. 

Os vereadores do Partido Socialista não podem deixar de ter em conta a 

importância de tal infra-estrutura, que já tarda na cidade, nem a vontade do Governo de 

a instalar o mais depressa possível. No entanto, isso não significa que permitamos que 

se cometa um erro que pode ter consequências graves. 

Relativamente à proposta de localização da Loja do Cidadão no Topo Norte do 

Estádio, nunca foi dado a conhecer ao Executivo quais as outras possibilidades, se é 

que foram consideradas, de espaços com interesse para o fim em vista. 

Perante aquela proposta da maioria, consideramos que o centro da cidade 

perderia uma oportunidade de ouro, desaproveitando-se um pólo de atracção e 

simultaneamente uma alavanca importante para dinamizar o comércio no centro 

histórico e no Rossio de Leiria. 

Acresce que está ainda em curso o processo de adjudicação de um centro 

comercial para a mesma zona, classificada no PDM como área de equipamento – não 

como área de serviços – o qual, a concretizar-se, constituirá um forte pólo de atracção 

de pessoas, o que, associado à instalação naquela zona da Loja do Cidadão, iria dar a 

machadada final no comércio tradicional da baixa de Leiria. 

 Se é verdade que há quatro anos defendíamos aquela localização, o posterior 

concurso do centro comercial a localizar precisamente naquela área, muda tudo e 

justifica de forma peremptória a alteração da nossa opinião.  

Nas actuais circunstâncias, a Loja do Cidadão, como importante infra-estrutura 

de serviços e âncora de pessoas, deve ser instalada no centro da cidade, ou o mais 

perto possível, para não agravar os problemas do comércio tradicional e a 

desertificação do centro da cidade. 
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Conforme nos foi solicitado, na medida em que foi evidente a falta de soluções 

e, principalmente, a falta de vontade de as encontrar, propõe-se que sejam postas à 

consideração das entidades competentes, e com o objectivo de contribuírem para os 

objectivos enunciados, as seguintes hipóteses, todas com áreas superiores a 2300 m2, 

de instalação da Loja do Cidadão de Leiria: 

Espaços Privados para Arrendamento : 

— Galerias Alcrima; 

— Imóvel situado no Largo Cónego Maia; 

— Rodoviária Nacional (face ao projecto de requalificação presente na Câmara 

Municipal); 

(Facilidades de estacionamento: parque próprio, parques do edifício do antigo Paço 

Episcopal, Maringá, Fonte Luminosa e Mercado Santana); 

— Edifício na Rua de Tomar (antigas instalações da Fiat) 

(Facilidades de estacionamentos: parque próprio 96 lugares, parques do Mercado 

Santana e Fonte Luminosa) 

— Hotel Lis; 

(Facilidades de estacionamento: parques Fonte Luminosa, Mercado Santana e Largo 

Infantaria 7) 

— Centro Comercial D. Dinis 

(Facilidades de estacionamento: parque próprio, Fonte Luminosa e Mercado Santana) 

Espaço Estatal: 

— Edifício DRM 

(Estacionamento: Parques Largo Infantaria 7, Fonte Luminosa e Mercado Santana)». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade remeter à 

Agência de Modernização Administrativa para análise das propostas supra referidas 

para a futura localização da Loja do Cidadão.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Proposta para o Topo Norte do Estádio 

DLB N.º 1020/09  | Presente, pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 

proposta do seguinte teor: 

«Passaram já cinco anos em que o denominado topo norte do Estádio se 

apresenta como a imagem de marca, pela negativa, de uma gestão autárquica sem 

competência para acabar o estádio e sem ideias para a ocupação daquele espaço. 

No âmbito do princípio de ordenamento do território, não faz sentido que se 

misturem estruturas diferenciadas, devendo dar-se um sinal claro de coerência 

territorial. Não é aceitável que se exija aos munícipes o cumprimento das regras em 

vigor e se permita à entidade gestora do território, como é o caso da Câmara Municipal, 

a sua quase permanente violação. 
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O PDM define todo aquele espaço como área de equipamentos, sendo 

designada como área desportiva, pelo que estádio, pista de lançamentos, piscinas e o 

futuro pavilhão gimnodesportivo se integram naquele conceito. 

Sendo assim, parece natural que se integre no topo norte um conjunto de 

estruturas relacionadas com a área desportiva, contribuindo-se para uma gestão 

equilibrada e harmoniosa do território e solucionando-se um importante número de 

carências na vertente desportiva, de que padece o concelho. 

Por isso, propõe-se que se localizem no topo norte do estádio as seguintes 

ocupações: centro de estágio, centro de medicina desportiva, health club, sede das 

associações distritais das diferentes modalidades, museu do desporto concelhio, loja de 

artigos desportivos, salas específicas de desportos de sala (ténis de mesa, xadrez, 

squash, entre outras), etc., etc. 

Trata-se de investimentos com retorno, através do arrendamento ou concessão, 

permitindo o desenvolvimento de um conjunto de actividades cuja existência é 

reclamada há muito pelos desportistas do concelho». 

A Câmara tomou conhecimento . 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  informou que estava já a ser 

levado a efeito um protocolo para a instalação de um núcleo de medicina desportiva no 

estádio.  

Mais informou que o health club, já estava concessionado e aguardava apenas a 

execução das obras de adaptação que o concessionário pretende levar a efeito. No que 

respeita às sedes das associações distritais, as mesmas já se encontram instaladas há 

alguns anos e com boas condições em salas do complexo de piscinas de Leiria, que 

foram cedidas pela Câmara para o efeito, às associações distritais das várias 

modalidades. Por outro lado, lembrou a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves , 

que a ideia do museu do desporto fora trazida a reunião algum tempo atrás, 

precisamente para a sua instalação no estádio. 

 

 

Ponto nove 
��������  Gabinete de  Apoio ao Vereador Eng. º  Fernando Carva l ho   

 

9.1. Acordo de Colaboração entre a Agência para a M odernização Administrativa, 

I.P., a Estrutura de Missão Lojas do Cidadão de Seg unda Geração, o Município de 

Leiria e a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, E.M. 

DLB N.º 1021/09 | Retirado. 
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9.2. Programa AGRIS. Apoio às Freguesias 

DLB N.º 1022/09  | Presente a proposta conjunta do Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho e da Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, elaborada na sequência da 

recepção das comunicações das juntas de freguesia que obtiveram aprovação dos 

projectos candidatados à Sub-acção 6.1. Caminhos Rurais da Medida AGRIS: 

Tendo conhecimento que algumas juntas de freguesia do Concelho de Leiria 

submeteram candidaturas à Sub-acção 6.1. Caminhos Rurais da Medida AGRIS, e que 

lhes foi comunicada a aprovação dos projectos, através de ofício da Direcção Regional 

de Agricultura e Pescas do Centro, proponho que a Câmara Municipal aprove a 

atribuição de apoio às juntas de freguesia em questão, de acordo com as seguintes 

condições: 

— O apoio a conceder será igual a 15% do valor elegível inscrito no ofício da 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

— O valor máximo do apoio a atribuir a cada junta de freguesia será de €40.000; 

— A transferência de verba do Município de Leiria para a Junta de Freguesia será 

efectuada após a conclusão das obras e apresentação de processo constituído 

pelos seguintes documentos:  

• Comunicação da aprovação do projecto; 

• Contrato de atribuição de ajuda; 

• Comunicação do pagamento do subsídio atribuído; 

• Cópias das facturas e dos respectivos autos de medição, assim como as 

cópias das ordens de pagamento efectuadas aos respectivos 

Empreiteiros de Obras Públicas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, segundo a qual compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas 

de apoio às freguesias, deliberou por unanimidade  aprovar a concessão do apoio às 

juntas de freguesia, de acordo com os critérios propostos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Concurso Público Internacional para concepção,  financiamento, construção e 

exploração de uma Unidade Comercial de Dimensão Rel evante, mediante a 

alienação de parcelas de terreno, em regime de Dire ito de Superfície, pelo 

Município de Leiria a entidade adjudicatária 

DLB N.º 1023/09  | Retirado. 

 

 

Ponto dez 
��������  Gab inete  de apo io  à  Senhora Pres iden te  
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10.1. Preços de utilização das infra-estruturas des portivas municipais para a 

época desportiva/ano lectivo 2009/2010 

DLB N.º 1024/09  | Presente ofício da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, 

EM, a informar que, em reunião do seu Conselho de Administração no dia 21 de Maio, 

foi deliberado aprovar a manutenção dos preços de utilização das Piscinas Municipais e 

dos Pavilhões Desportivos Municipais para a próxima época desportiva/ano lectivo, a 

iniciar em Setembro de 2009 e a terminar em Julho de 2010. 

Considerando que os preços actuais se mantêm adequados à estrutura de 

custos das instalações desportivas municipais, bem como a actual conjuntura 

económica, propôs-se a manutenção dos preços de utilização das Piscinas Municipais e 

dos Pavilhões Desportivos Municipais para a próxima época desportiva/ano lectivo, a 

iniciar em Setembro de 2009 e a terminar em Julho de 2010. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atento o disposto no artigo 20.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade  aprovar a proposta 

apresentada pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Protocolo para o estabelecimento de bases de uma parceria pública para a 

prestação dos serviços integrados de abastecimento público de água e 

saneamento de águas residuais urbanas 

DLB N.º 1025/09 | Presente minuta de protocolo para o estabelecimento de bases de 

uma parceria pública para a prestação dos serviços integrados de abastecimento 

público de água e saneamento de águas residuais urbanas, apenso à presente acta 

(ANEXO M). 

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

minuta de protocolo e conferir poderes à Senhora Presidente para proceder à sua 

outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO N). 

 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  
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Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 

Comemorações do Centenário da República 

DLB N.º 1026/09  | Retirado. 

 

 

Ponto dois 

Análise do pedido de responsabilidade civil extraco ntratual do Município de 

Leiria:  

Requerente: Jorge Alexandre Custódio Crespo. Decisã o final. 

DLB N.º 1027/09 | Pela deliberação n.º 686/09 tomada em sua reunião do passado dia 

28 de Abril de 2009, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a 

pretensão de JORGE ALEXANDRE CUSTÓDIO CRESPO, residente na Av. Marques de 

Pombal, lote 13, 3.º B, 2410.152 Leiria, quanto ao pagamento de uma indemnização, no 

valor de €1.160,54, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do 

Município de Leiria. 

 Notificado em 11 de Maio de 2009, a coberto do ofício n.º 7709, de 30 de Abril, 

para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos interessados, não veio o 

requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de dez dias úteis que 

lhe foi fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a 

Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento 

final da pretensão e consequente arquivamento do processo. 

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

pedido deduzido por JORGE ALEXANDRE CUSTÓDIO CRESPO, e notificar o requerente da 

presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66.º, alínea a) e 68.º do Código de 

Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Azoia. 

Alteração do objecto. 

DLB N.º 1028/09 |  Após análise do documento, a Junta de Freguesia de Azóia verificou 

que o objecto indicado no Protocolo de Delegação de Competências não estava de 

acordo com as suas pretensões, tendo solicitado a sua alteração de «Requalificação 

dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua 1.º de Maio, em Vale do Horto; Rua da 
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Sapeira, em Codiceira e arruamento na Urbanização Cruz de São Tomé, em Azóia» 

para  «Requalificação dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua 1.º de Maio e Rua 

dos Barros, em Vale do Horto; Rua do Concelho, em Azoia; Rua da Rocha, em 

Codiceira e arruamento na Urbanização Cruz de São Tomé, em Azóia». 

Este Protocolo, no valor de €45.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 

17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 27 de 

Fevereiro de 2009. 

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

alteração do objecto do Protocolo de Delegação de Competências aprovado na sessão 

da Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009, conforme acima discriminado, 

mantendo-se todas as demais condições, e submetê-la a apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Projecto de Execução da Extensão do Parque Verde da  Encosta do Castelo.Fase 4 

DLB N.º 1029/09 | Presente, para conhecimento e aprovação, o Projecto de Execução 

da Extensão do Parque Verde da Encosta do Castelo – Fase 4. 

O Projecto contempla a criação de uma extensão do Parque Verde da Encosta 

do Castelo, do qual já foi executada a 1.ª Fase no âmbito do Programa Polis, projecto 

com o qual foi articulado. 

O projecto propõe o estabelecimento de ligações pedonais, percursos cicláveis e 

inclusivos, que permitam ligações fáceis e confortáveis entre a área desportiva, a Av. 25 

de Abril e o Largo Dr. Serafim Lopes Pereira, com ligação à malha histórica da cidade. 

O projecto contempla a criação de zonas de estadia e repouso, tirando partido 

das condições do terreno, em articulação com as circulações e pontos de vista, em 

particular com o Castelo, acentuando a valorização paisagística do local, tirando partido 

da vegetação arbórea existente. 

A Fonte do Pocinho, cujo regime hídrico fica salvaguardado e valorizado, é 

contemplada com o aproveitamento das potencialidades aquíferas do local para 

instalação de sistemas de rega que tornem o espaço auto-suficiente. 

Os Espaços proporcionam condições de conforto e segurança de circulação em 

período diurno e nocturno, recorrendo a iluminação pública e/ou cénica. 

Este projecto, encontra-se incluído no Programa de Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), com a denominação «EPA 

7 – Extensão do Parque Verde da Encosta do castelo (Fase 4)», candidatura aprovada 

ao Instrumento de Política «Parcerias para a Regeneração Urbana», inscrito no Eixo 2. 



1299 (133) 
 

CMLeiria/Acta n.º 14, de 2009.06.09 

Im-DA-15-09_A0 

 

– Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, no âmbito do Mais Centro - 

Programa Operacional Regional do Centro. 

Após análise efectuada pelos serviços municipais ao projecto em epígrafe, 

considerou-se que este cumpre o programa previamente definido pelo Município de 

Leiria, pelo que se propôs sua aprovação. 

A Câmara tomou conhecimento e, no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea q) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  aprovar o Projecto de 

Execução da Extensão do Parque Verde da Encosta do Castelo – Fase 4. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do  Município de Leiria: 

Requerente: Gonçalo Pedro de Oliveira Ribeiro. Rect ificação 

DLB N.º 1030/09 | Por lapso, na elaboração da informação n.º 19.CDIA/09, que 

fundamentou, de facto e de direito, a deliberação da Câmara do passado dia 12 de Maio 

de 2009, foi indicado, como valor peticionado por GONÇALO PEDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO 

a título de indemnização por responsabilidade civil extracontratual do Município, 

€769,25 quando, na verdade, seria de €930,79, de modo a incluir o IVA que incidiu 

sobre a reparação do automóvel. 

 Tratando-se de mero erro material na expressão da vontade da Câmara, poderá 

o mesmo, a todo o tempo e sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do 

acto rectificado, ser objecto de rectificação, nos termos e com os efeitos previstos no 

artigo 148.º do Código de Procedimento Administrativo. 

 Propôs-se assim a rectificação da citada deliberação, na parte respeitante à 

indicação do montante da indemnização peticionado e atribuído, proposta com a qual 

concordou o Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro, conforme 

despacho exarado em 8 de Junho de 2009. 

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

rectificar a deliberação tomada em sua reunião de 12 de Maio, nos termos e com os 

efeitos previstos no artigo 148.º do Código de Procedimento Administrativo, reiterando 

assim a sua intenção de deferir o pedido de indemnização deduzido por GONÇALO 

PEDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO, no valor (rectificado) de €930,79. 

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento adicional n.º 

2423/2009, de 9 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e vinte minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ _______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

�� 

 


