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Acta n.º 31/2010 
 

 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, no Edifício-

sede do Município de Leiria, sito no Largo da República, desta cidade, reuniu 

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

Presidente e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado, Gonçalo 

Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, António Carlos Batista Martinho 

Gomes, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos, e Carlos Manuel Frazão Vitorino, Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança 

e Gastão de Oliveira Neves.  

A Senhora Vereadora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira e a 

Senhora Vereadora Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães estiveram ausentes por 

motivos de férias. 

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

Técnica. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos o Senhor Presidente deu início à reunião 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................... ........................................................................... 10 

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS  ................................................ 10 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares ......................................... 10 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 522/09 – António Francisco Canário Júnior .. 10 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 688/09 – GRÃODERVILHA – Creche e 

Jardim-de-Infância, Lda. ............................................................................................... 10 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 134/10 – Deolinda de Jesus Ferreira ........... 12 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 280/10 – Lusoc, Lda. ................................... 14 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 512/10 - Mário Fernandes Gomes Alves ...... 15 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 587/10 – Emídio Paulo Moreira Santos ........ 17 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de informação ................................... 18 

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 32/10 – José Pereira Henriques ............. 18 
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1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 53/10 - Miguel Ferreira Sousa ................ 19 
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1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento ................................................... 21 
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Construções Marsilrui, Lda. .......................................................................................... 22 
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Ponto dois ........................................ ........................................................................... 23 
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2.1.1. Pagamentos ....................................................................................................... 23 
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Leiria. Ratificação ......................................................................................................... 24 
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2.1.5. Resumos de tesouraria ....................................................................................... 25 

2.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Aprovisionamento e 

Património .................................................................................................................... 25 
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Ponto três ........................................ ............................................................................ 27 
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 Período de antes da ordem do dia  
 
 

Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves 

 

I – A Senhora Vereadora Filipa Alves  comentou que, na Rua Paulo VI as passadeiras 

junto às paragens de autocarro ou não estavam visíveis ou não existiam, sendo 

extremamente difícil passar de um lado para o outro da estrada, devido à velocidade 

com que os carros passavam. 

Mais solicitou um pedido de avaliação da situação para garantir uma correcta e 

segura passagem dos peões nessa rua. 

O Senhor Vereador António Martinho  disse que iria averiguar. 

 

II - A Senhora Vereadora Filipa Alves  perguntou pelo ponto de situação da possível 

integração, no PALOR, da AMLEI na candidatura no Município. 
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O Senhor Presidente  respondeu que a AMLEI ficara incumbida de telefonar 

para a MaisCentro para averiguar essa possibilidade e até ao momento ainda não 

havia novidades. 

O Senhor Vereador José Benzinho  perguntou se se confirmavam os valores 

não utilizáveis por parte do Município, ao que o senhor Presidente respondeu ser cerca 

de um milhão. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  questionou a dimensão da obra da comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Litoral e qual era posição da Câmara, caso a MaisCentro não 

visse inconveniente, ao que o Senhor Presidente  respondeu que ainda não sabiam, 

mas fora essa a razão pela qual que alertou para o prazo do PALOR. 

O Senhor Presidente  informou que, quando a MaisCentro desse luz verde para 

avançar, caberia à Câmara Municipal decidir. Entre perder aquelas verbas e existir a 

possibilidade de recuperação daquele espaço, do qual a Câmara Municipal também era 

co-proprietária, o Senhor Presidente defendeu que se deveria aproveitar a 

oportunidade. O único problema seria o prazo limite para a conclusão de todo o 

PALOR. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino perguntou se não haveria mais obras para a 

Câmara Municipal se candidatar para além do Jardim das Almuinhas. 

O Senhor Presidente  respondeu que o problema do Jardim das Almuinhas já era 

conhecido. Era um problema que já vinha de mandatos anteriores. Neste momento, 

havia algumas hipóteses de relocalização dos Mercados e Feiras, mas existiam 

algumas condicionantes. Portanto, as diversas hipóteses teriam de ser avaliadas, mas 

não existiam outros projectos para apresentarem até ao prazo limite. 

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

I - O Senhor Vereador José Benzinho  relatou uma situação que se estava a passar na 

Freguesia das Cortes que estava relacionada com a venda já concretizada ou em vias 

de se concretizar de umas casas em estado de ruínas, na Quinta da Cerca e que, na 

na sua opinião eram eram da própria Freguesia. E segundo a informação que possuía 

esse assunto teria ido à sessão de Assembleia de Freguesia no passado e teve uma 

larga maioria de votos contra. O Senhor Vereador José Benzinho  gostaria de saber se 

o Senhor Presidente  sabia o que se estava a passar e se podia fazer o ponto da 

situação. 

O Senhor Presidente  respondeu que foi manifestado pelo Presidente da Junta a 

possibilidade relatada, mas explicou que a proprietária era a Câmara Municipal e não a 

Junta de Freguesia, como fora referido. Havia um contrato de comodato, portanto não 

podia haver renda nenhuma sem a autorização da Câmara Municipal. Teria, por isso, 

de ser visto que projecto é que a Junta de Freguesia tinha em mente para a Câmara 
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Municipal decidir. Como ainda não fora trazido nada neste mandato, não era possível. 

Mais explicou que colocaram essa hipótese em permuta de uma outra situação. 

O Senhor Vereador José Benzinho  comentou que o sentimento da população 

da Freguesia das Cortes era que o assunto não teria esse encaminhamento e uma 

segunda questão era que os valores que se falavam estavam muito aquém daqueles 

que deveriam ter. Mas se o assunto ainda não tinha chegado à Câmara Municipal a 

quem cabia autorizar, era sinal que a situação poderia não se concretizar, sem que a 

população da Freguesia em questão fosse ouvida nesta matéria embora fosse 

propriedade da Câmara Municipal. 

 

II – O Senhor Vereador José Benzinho  entregou um requerimento a solicitar 

informações sobre as obras do IC2. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Carlos Vitorino 

 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino  perguntou pela situação do derrube dos 

pinheiros na Charneca do Bailadouro, Pousos e o que a Câmara Municipal iria fazer 

aos cepos ou ao que resultava do abate. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado  explicou que o Senhor Presidente da 

Câmara enviou um ofício ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia a solicitar várias 

informações, nomeadamente o número de árvores abatidas. Fora também, solicitado 

um parecer jurídico que estavam a aguardar. 

Mais informou que, na conversa tida com o Senhor Presidente da Junta, ele 

comprometeu-se durante os meses de Janeiro e Fevereiro a colocar naquele espaço 

pinheiros mansos, por conta dele. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado ausentou-se trazendo o processo em 

questão entregando-o ao Senhor Vereador Carlos Vitorino para analisar. 

 

 

Intervenção do Senhor Vereador António Martinho 

 

I – O Senhor Vereador António Martinho  informou que o Município de Leiria foi 

convidado a participar no workshop em Águeda, sobre o tema «Agenda 21», no âmbito 

da Rede CIUMED 

Mais informou que o Município de Leiria fora, também, convidado a organizar 

durante o mês de Junho/Julho, um workshop sob tema «Infra-estruturas desportivas 

nas cidades médias: gestão e planeamento». 
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II – Informou, também, que esteve no Ministério da Economia com a Dra. Andreia 

Pereira, onde foram recebidos pelo Dr. João Dias, Coordenador do Gabinete de Apoio 

para a Mobilidade Eléctrica em Portugal (GAMEP) e pelo Adjunto Económico do 

Senhor Primeiro Ministro, para dar conta do que se tem feito a nível da mobilidade 

eléctrica, bem como das iniciativas que queriam implementar, ao que foi dito para 

apresentar a informação que considerarmos pertinente no site da internet do Ministério 

da Economia, no âmbito da mobilidade eléctrica. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Gonçalo Lopes 

  

I – DLB N.º 1780/10 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta 

no sentido de manifestar um voto de louvor ao Grupo Bailadouro da SAMP, que teve a 

oportunidade e o prazer de participar no dia 15 de Dezembro, num espectáculo na 

Konzerthouse, em Viena, Áustria, uma das principais salas de referência mundial, na 

área da música. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por 

unanimidade , apresentar um voto de louvor ao Grupo Bailadouro da SAMP. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

II – DLB N.º 1781/10 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma moção de 

censura que fora votada na reunião do Conselho Municipal de Educação de Leiria, do 

dia 27 de Dezembro, cujo teor se transcreve: 

«CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LEIRIA 

- MOÇÃO - 

Considerando que: 

Num universo de 7399 alunos matriculados no ensino básico 2.º e 3.º ciclos do 

concelho de Leiria, 2662 encontram-se matriculados em 6 estabelecimentos de ensino 

particular e cooperativo com contrato de associação com o Ministério da Educação 

Considerando ainda que: 

— os estabelecimentos da rede pública têm capacidade para receber apenas 222 

turmas, tendo sido homologadas 235 pela rede escolar (4737 alunos); 

— existe uma sobrelotação das escolas da zona urbana com taxas de ocupação 

bastante superiores à capacidade das mesmas; 

— os contratos de associação foram celebrados para dar resposta a situações de 

rotura da oferta pública, situação que se mantém; 

— os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo estão integrados na rede 

escolar, cuja oferta educativa está inscrita na Carta Educativa de Leiria, 

homologada pelo Ministério da Educação em 29 de Maio de 2007; 
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— a eventual não celebração de contratos de associação obriga a que a rede 

pública, já por si deficitária, não tenha capacidade para receber todos os alunos 

dos 2.º e 3.º ciclos. 

O Conselho Municipal de Educação de Leiria, enquanto instituição de 

coordenação e consulta, que tem por objectivo promover, a nível municipal, a 

coordenação da política educativa, reunido no dia 27 de Dezembro de 2010, decidiu 

manifestar a necessidade de manutenção dos contratos de associação uma vez que 

representa o interesse público para a política educativa concelhia e dar conhecimento 

deste propósito à Câmara Municipal de Leiria. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  

subscrever a moção de censura supra citada e remetê-la ao Ministério da Educação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

 Ordem do dia   

 

 

Ponto um 
��������  DE P AR T AM E N T O  D E  O P E R AÇ Õ E S  UR B AN Í S T I C A S  

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 522/09 – António Francisco Canário 

Júnior 

DLB N.º 1782/10  | Retirado. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 688/09 – GRÃODERVILHA – Creche e 

Jardim-de-Infância, Lda. 

DLB N.º 1783/10  | De GRÃODERVILHA-CRECHE E JARDIM-DE-INFÂNCIA, LDA., 

com sede na Rua da Restauração, n.º 3, na freguesia de Leiria, referente ao projecto 

de arquitectura para alteração e ampliação de um edifício para creche e ensino pré-

escolar, sito no local supra referido, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como área consolidada, sendo o uso pretendido compatível com o 

mesmo, estando ainda inserido na área crítica de intervenção da Divisão de Habitação 

e Recuperação Urbana, cumprindo ainda com os parâmetros urbanísticos definidos no 

referido Regulamento. 

Foram consultadas as seguintes entidades, tendo emitido os pareceres abaixo 

indicados: 

a) No âmbito da utilização: 

— DREC – Direcção Regional de Educação do Centro, parecer favorável 

(folhas 422 e 423); 
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— ISS – Instituto da Segurança Social, parecer favorável (folhas 320 a 325); 

— AS – Autoridade de Saúde, favorável condicionado (folhas 472 a 474); 

b) Outras unidades orgânicas internas: 

— DHRU – Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha 138). 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/12/15 (folhas 499 e 500), a pretensão encontra-se em condições 

de merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/12/15, 

constante do respectivo processo (folhas 499 e 500), face ao disposto no artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, e tendo 

como base o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico 

e as normas técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente as 

descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e 

constantes no presente processo de obras, deliberou por  unanimidade aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades a seguir indicados, devendo os respectivos termos de 

responsabilidade indicar a conformidade com as normas de segurança contra 

incêndios, conforme ponto 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

Novembro: 

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2. ficha electrotécnica ou projecto de alimentação e distribuição de energia 

eléctrica, conforme potência a contratar; 

1.3. projecto de instalação de gás, visado por entidade inspectora; 

1.4. projecto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que 

para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, 

conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do 

Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria e n.º 1 do artigo 52.º do 

Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria respectivamente; 

1.5. projecto de águas pluviais; 

1.6. projecto de arranjos exteriores; 

1.7. projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

1.8. projecto nos termos do previsto no regime jurídico da segurança contra 

incêndios em edifícios (SCIE), aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil; 
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1.9. projecto acústico; 

1.10. projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, 

acompanhados da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando 

aplicável), nomeadamente: 

1.10.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios); 

1.10.2. projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios). 

2.º no acto de levantamento da licença deverá apresentar caução 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 

45.º e 89.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, na qual 

deverá constar a seguinte cláusula: “A caução apresentada não cessará em caso 

algum sem autorização expressa da Câmara Municipal”; 

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

reposição de infra-estruturas públicas que venham a ser danificadas durante a 

execução da obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 134/10 – Deolinda de Jesus Ferreira 

DLB N.º 1784/10  | De DEOLINDA DE JESUS FERREIRA, residente na Rua da Praça, 

n.º 9, na freguesia de Boa Vista, referente ao projecto de arquitectura para alteração de 

utilização de uma oficina para um estabelecimento de restauração e bebidas, comércio 

de velharias e construção de alpendre (5 unidades de ocupação), sito no Pátio do 

Sismeiro, freguesia de Leiria.  

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/12/02 (folhas 181 e 182), a pretensão encontra-se em condições 

de merecer a aprovação, e dado que foram entregues os projectos de especialidades, o 

que face ao disposto no ponto 8 do artigo 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, a declaração de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, 

constitui a garantia bastante do cumprimento das normas aplicáveis, dispensando a 

sua apreciação técnica pelos Serviços Municipais, propõe-se também o deferimento do 

pedido de licença nas condições abaixo indicadas. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/12/02, 

constante do respectivo processo (folhas 181 e 182), face ao disposto no artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, e tendo 

como base o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico 

e as normas técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente as 
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descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e 

constantes no presente processo de obras, deliberou por  unanimidade aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida e autorizar o respectivo 

licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º nos termos do previsto no artigo 80.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actualizada, o promotor da operação urbanística em causa 

deverá até cinco dias antes do início dos trabalhos, informar a Câmara Municipal dessa 

intenção, comunicando também a identidade da pessoa singular ou colectiva 

encarregada da execução da obra; 

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

aplicáveis; 

3.º afixar no local da obra placa identificativa do técnico responsável pela direcção da 

mesma, conforme previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actualizada; 

4.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, na sua redacção actualizada; 

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

disposto no artigo 61.º e seguintes do Regulamento de Operações Urbanísticas do 

Município de Leiria, abaixo designado por ROUML; 

6.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 54.º do ROUML; 

7.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, na sua 

redacção actualizada, e no artigo 87.º do ROUML; 

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

555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada; 

9.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

10.º apresentar, no prazo de sessenta dias, cópia do projecto de execução de 

arquitectura e especialidades, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 80.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, na sua redacção actualizada; 

11.º cumprir em obra com os pareceres emitidos pelas entidades consultadas, dos 

quais foi dado conhecimento à requerente através do ofício n.º 6996/10, de 2010/08/09; 

12.º executar a obra no prazo de 6 meses, conforme calendarização anexa ao processo 

(folha 31); 

Mais deliberou  informar a requerente de que: 

1.º a emissão do competente alvará deverá ser requerida no prazo de um ano, a 

contar da data da notificação, devendo para o efeito apresentar os elementos 

constantes da Portaria n.º 216-E/08, de 3 de Março. 
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2.º caso pretenda constituir Propriedade Horizontal, terá que anexar a instalação 

sanitária com acesso pelo exterior, à unidade de utilização do comércio.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 280/10 – Lusoc, Lda. 

DLB N.º 1785/10  | De LUSOC, LDA., com sede na Rua Paulo VI, Lote n.º 25, na 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação 

de um edifício de habitação colectiva, serviços e comércio - 7 fogos, sito na Rua José 

Estevão e Rua de Alcobaça, n.º 8, freguesia de Leiria, acompanhado da informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/12/13 (folha 82), 

comunicando que a firma requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, 

quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em 

reunião de 2010/08/10, cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 7207/10, 

datado de 2010/08/17, nomeadamente: 

«O projecto obteve os pareceres desfavoráveis do IGESPAR - Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, cujas cópias se anexam.  

Mais se refere que relativamente ao projecto de arquitectura apresentado, 

verifica-se ainda o seguinte: 

1.º não prevê sala de condomínio face ao disposto no artigo 39.º do Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria; 

2.º quanto ao disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto: 

2.1. não esclarece quanto à diferença de cotas entre a via pública e a soleira do 

edifício; 

2.2. as instalações sanitárias propostas nas habitações não cumprem com o 

previsto na secção 3.3.4.; 

2.3. não prevê um local para futura instalação do ascensor, face ao disposto na 

secção 3.2.2.»  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando que a firma 

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 nas 

alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

sua redacção actualizada, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião 

de 2010/08/10, transmitidos através do ofício n.º 7207/10, datado de 2010/08/17, 

nomeadamente: 

«O projecto obteve os pareceres desfavoráveis do IGESPAR - Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, cujas cópias se anexam.  
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Mais se refere que relativamente ao projecto de arquitectura apresentado, 

verifica-se ainda o seguinte: 

1.º não prevê sala de condomínio face ao disposto no artigo 39.º do Regulamento de 

Operações Urbanísticas do Município de Leiria; 

2.º quanto ao disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto: 

2.1. não esclarece quanto à diferença de cotas entre a via pública e a soleira do 

edifício; 

2.2. as instalações sanitárias propostas nas habitações não cumprem com o 

previsto na secção 3.3.4.; 

2.3. não prevê um local para futura instalação do ascensor, face ao disposto na 

secção 3.2.2.»  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 512/10 - Mário Fernandes Gomes Alves 

DLB N.º 1786/10  | De MÁRIO FERNANDES GOMES ALVES, residente na Rua da 

Base Aérea 5, n.º 94, na localidade e freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um estabelecimento hoteleiro 

(3 estrelas), anexo e piscina, sito no local acima referido, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como espaço urbano – aglomerado urbano 

de Monte Real, cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos e com 

enquadramento no mesmo. 

Não se verifica a existência de aumento de cércea em relação à construção 

existente. 

Foram consultadas as entidades abaixo indicadas, tendo emitido os seguintes 

pareceres: 

1. No âmbito da localização: 

— Junta de Freguesia de Monte Real, parecer favorável (folha 186); 

— Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea - aguarda parecer final; 

Considera-se que não há necessidade de efectuar consulta à EP – Estradas de 

Portugal, S.A., dado que a parcela confina com uma estrada a municipalizar (Estrada 

Nacional 349/01), não havendo alterações em relação à frente edificada, pré-existente; 

2. No âmbito da utilização: 

— Governo Civil, parecer favorável (folhas 188 e 189); 

— Autoridade de Saúde, parecer favorável condicionado (folha 185); 

— Turismo de Portugal, parecer favorável condicionado (folha 268); 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/12/27 (folhas 339 e 340), a pretensão encontra-se em condições 

de merecer a aprovação, condicionada à emissão de parecer favorável por parte do 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/12/27, 

constante do respectivo processo (folhas 339 e 340), face ao disposto no artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, e tendo 

como base o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico 

e as normas técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente as 

descriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e 

constantes no presente processo de obras, deliberou por  unanimidade  aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º emissão de parecer favorável por parte do Ministério da Defesa Nacional – Força 

Aérea; 

2.º apresentar no prazo de 6 meses para efeitos de licenciamento, os projectos de 

engenharia das especialidades e os elementos a seguir indicados: 

2.1. projecto de estabilidade; 

2.2. ficha electrotécnica ou projecto de infra-estruturas eléctricas aprovado, 

consoante a potência necessária; 

2.3. projecto de redes prediais de água e esgotos, alertando-se no entanto, que 

para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, 

conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do 

Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria e n.º 1 do artigo 52.º do 

Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria respectivamente; 

2.4. projecto de águas pluviais. Caso não exista sistema público de recolha de 

águas pluviais na frente confinante com a via pública, deverá prever soluções que 

permitam a condução e recolha das águas no interior da parcela; 

2.5.projecto acústico; 

2.6.projectos para cumprimento do sistema de certificação energética, 

acompanhados da respectiva declaração de conformidade regulamentar (quando 

aplicável), nomeadamente: 

2.6.1. projecto nos termos do RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico em Edifícios); 

2.6.2.projecto nos termos do RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos 

de Climatização em Edifícios); 

2.7. projecto de segurança contra riscos de incêndios, aprovado pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (caso aplicável), nos termos do Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro; 
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2.8. projecto de sobreposições (vermelhos, amarelos e azuis) rectificado, face ao 

indicado nos processos anteriormente aprovados; 

2.9. planta do piso 1 rectificada, de modo a cumprir com o disposto no parecer 

emitido pelo Turismo de Portugal, nomeadamente no que se refere ao quarto do 

proprietário; 

2.10. termos de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto de arquitectura, 

e coordenador do projecto, que ateste a compatibilidade entre os vários projectos 

de especialidade com o projecto de arquitectura, elaborado nos termos do 

previsto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, que 

alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro; 

3.º cumprir em obra: 

3.1. com o disposto nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas, cujos 

conteúdos devem ser transmitidos ao requerente; 

3.2. com as disposições presentes no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes 

3.3. garantir as condições técnicas e de segurança, referente à instalação e 

funcionamento da piscina, conforme indicado no Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 

de Junho, e Directiva CNQ 23/93 (Directiva do Conselho Nacional da Qualidade, 

editada pelo Instituto Português da Qualidade; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 587/10 – Emídio Paulo Moreira Santos 

DLB N.º 1787/10  | De EMÍDIO PAULO MOREIRA SANTOS, residente na Rua das 

Flores, n.º 19, na localidade de Brogal, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de um anexo para garagem, sito no local supra referido, 

numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como aglomerado 

urbano dos Parceiros e cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/12/13 (folha 44), a pretensão encontra-se em condições de 

merecer a aprovação. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/12/13, 

constante do respectivo processo (folha 44), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, e tendo como base o 

plano municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico e as normas 

técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente as descriminadas nos 

termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, e constantes no 
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presente processo de obras, deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar no 

prazo de seis meses, para efeitos de licenciamento o seguinte: 

1.º projecto de estabilidade, devendo o termo de responsabilidade indicar a 

conformidade com as normas de segurança contra incêndios, conforme n.º 2 do artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

2.º termo de responsabilidade do técnico coordenador do projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de i nformação  

1.2.1. Processo de pedido de informação n.º 32/10 –  José Pereira Henriques 

DLB N.º 1788/10  | De JOSÉ PEREIRA HENRIQUES, residente na Rua de S. Vicente, 

n.º 4, na localidade e freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de informação 

prévia para a alteração de utilização de um armazém, para armazém e/ou indústria do 

tipo 3, sem obras, sito no Casal do Cego, pavilhão n.º 8, fracção “H”, na freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Industrias, cumprindo com os parâmetros urbanísticos nele definidos e com 

enquadramento no mesmo. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/12/06 (folhas 28 e 29), a pretensão encontra-se em condições de 

merecer o deferimento. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/12/06, 

constante do respectivo processo (folhas 28 e 29), e face ao disposto no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, deliberou 

por  unanimidade  deferir o pedido de informação prévia sobre a viabilidade da 

realização da operação urbanística acima referida, condicionado a cumprir com os 

aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadamente, no Regulamento do Plano 

Director Municipal, no Regulamento Geral das Edificações Urbanas e no Decreto-Lei 

n.º 220/2008, de 12 de Novembro (segurança contra risco de incêndios em edifícios). 

Mais deliberou  informar de que: 

1.º caso o pedido seja apresentado no prazo previsto no artigo 17.º do diploma legal 

acima referido e o mesmo corresponda com os elementos constantes do presente 

processo, o procedimento será de autorização de alteração de utilização sem obras 

sujeitas a controlo prévio, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na sua redacção actualizada; 

2.º caso se verifique a execução de obras em relação ao projecto inicialmente 

aprovado, e caso as mesmas não sejam enquadradas no disposto no artigo 6.º do 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, o 

procedimento será de comunicação prévia; 

3.º após a apresentação do pedido de autorização de utilização, deverá ser 

apresentado o respectivo pedido de registo, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 

18.º do REAI (Regime de Exercício da Actividade Industrial), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 209/08, de 29 de Outubro, com as alterações das Declarações de Rectificação n.º 

77-A/2008, de 26 de Dezembro, e n.º 15/2009, de 10 de Fevereiro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de pedido de informação n.º 53/10 -  Miguel Ferreira Sousa 

DLB N.º 1789/10  | De MIGUEL FERREIRA SOUSA, residente na Rua de Pombal, Lote 

32, 4.º Dto., na freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação prévia para a 

viabilidade de construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação, na 

Rua da Cerveira (Pedreira), Lote 9, na freguesia de Marrazes, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como perímetro urbano da cidade de Leiria, 

em espaço urbanizável, em área habitacional de baixa densidade, abrangido pelo 

Alvará de Loteamento n.º 510/86, licenciado através do Loteamento n.º18/1983. 

Foram consultadas as seguintes entidades: 

— MDN - Ministério da Defesa Nacional - Direcção-Geral de Infra-Estruturas - 

Parecer favorável 

— EDP – Distribuição, Direcção de Rede e Clientes do Tejo - Parecer favorável 

condicionado. 

De acordo com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2010/12/17 (folhas 44 a 46), a pretensão encontra-se em condições de 

merecer o deferimento. 

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

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/12/17, 

constante do respectivo processo (folhas 44 a 46), e face ao disposto no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actualizada, deliberou 

por  unanimidade  deferir o pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 

realização da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

a) respeitar as condições impostas nos pareceres das entidades exteriores ao 

Município, cujos conteúdos devem ser transmitidos ao requerente; 

b) adequar a proposta de modo a esta não exceder o valor de 2,60 m, para a 

diferença entre a cota de soleira e a cota média do arruamento. 

c) adequar o plano de acessibilidades da pretensão às disposições do Anexo I 

do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, designadamente na norma 2.9.19, por 

remissão na 3.3.4 e 3.3.7 (instalação sanitária: zonas de manobra e faixas de 
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circulação), e na norma 4.9.6 por remissão da 3.3.8 (portas: zonas de manobra 

desobstruídas). 

Mais deliberou  informar de que: 

— a pretensão para construir muros não confinantes com caminho público, tanto 

os muros de vedação com altura inferior a 1,8 metros, como os muros de 

suporte de terras com altura até 2,0 metros, é considerada como obra de 

escassa relevância urbanística nos termos previstos na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 6.º-A do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. Por 

conseguinte, qualquer pretensão nestas condições está isenta de controlo 

prévio nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do referido diploma. Porém, 

independentemente do presente enquadramento, estas obras deverão cumprir 

com as normas legais e regulamentares aplicáveis.  

— no âmbito do n.º 3 do artigo 16.º do RJUE, o procedimento de controlo prévio a 

que ficará sujeita a operação urbanística é a comunicação prévia. 

Deliberou ainda  notificar o(s) legitimo(s) proprietário(s) nos termos do n.º 4 do 

artigo 14.º do RJUE. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento industria l n.º 8/03 – Cerâmicas do 

Centro 

DLB N.º 1790/10 |  De CERÂMICA DO CENTRO, LDA., com sede em Meirinhas - 

Apartado 8, concelho de Pombal, referente ao pedido de emissão de deliberação 

expressa do executivo Municipal, quanto ao interesse público da ampliação dos 

estabelecimentos industriais sitos em Várzeas, na freguesia de Souto da Carpalhosa. 

Em sua reunião de 2008/12/09 (folha 304), a Câmara Municipal deliberou 

reconhecer o interesse público municipal da ampliação pretendida na parte sul da 

parcela (folha 226), para efeitos de enquadramento das instalações no anterior regime 

da Reserva Ecológica Nacional. 

Existem construções, cuja regularização está dependente da revisão do Plano 

Director Municipal; 

Em sede de processo IP n.º 4/07 (folha 65), foi considerada viável, sujeita a 

diversas condições, a construção de um pavilhão, localizado na parte norte, com a área 

de 620 m2. 

A firma requerente demonstra a necessidade de deslocar, cerca de 12 metros, o 

pavilhão sobre o qual recaiu o processo IP n.º 4/07, conforme requerimento e peças 

desenhadas agora entregues (folhas 320,321 e 315), alterando o seu local de 

implantação, e por isso os pressupostos que estiveram na origem da tomada de 

decisão em sede da IP n.º 4/07. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2010/12/07, 

constante do respectivo processo (folha 322), e tendo em consideração que se trata de 

uma empresa que se dedica à fabricação de produtos cerâmicos há mais de 50 anos, 

que está certificada com a norma EN 711-1 (marcação CE do tijolo cerâmico), possui 

cerca de trinta e cinco postos de trabalhos e que tem sido distinguida com o estatuto de 

PME, que ocupa um lugar de destaque no sector de cerâmica, com um volume de 

negócios de exportação de cerca de 21%, e para efeitos de enquadramento da 

ampliação das instalações no actual regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 180/06, de 6 de Setembro, nomeadamente 

nas excepções previstas no ponto 2 do artigo 4.º e nos termos do item VI do anexo IV 

do referido Decreto-Lei, deliberou por unanimidade  reconhecer o interesse público 

municipal da ampliação pretendida dos supra citados estabelecimentos industriais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento  

1.4.1. Processo de loteamento n.º 6/98 - Mota Marqu es & Filhos, Lda. 

DLB N.º 1791/10  | De MOTA MARQUES & FILHOS, LDA., com sede social na Rua 

Miguel Torga n.º 225, r/c esquerdo, frente, freguesia e cidade de Leiria, referente à 

vistoria para efeitos de recepção definitiva das infra-estruturas referentes à rede viária 

do loteamento situado em Lavegadas, freguesia de Parceiros. 

Da vistoria efectuada pelos Serviços da Câmara Municipal em 12 de Março de 

2010, os peritos consideram que os trabalhos referentes à rede viária se encontram em 

condições de ser recebidos definitivamente. 

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

de vistoria n.º 34/10, constante do respectivo processo (folha 554), deliberou por  

unanimidade  para efeitos do disposto no artigo 24.º e no n.º 1 do artigo 50.º do 

Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, o seguinte: 

1.º autorizar a recepção definitiva das infra-estruturas referentes à rede viária do 

loteamento designado em epígrafe;  

2.º autorizar o cancelamento da garantia bancária n.º 72002959512, emitida em 

27/03/2003 pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL, destinada a garantir 

a execução da rede viária (folha 335). 

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

das decisões que recaíram sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 9/05 - Maria Grac iete Fonseca Franco 

DLB N.º 1792/10  | Retirado. 



2298 (22) 
 

CMLeiria/Acta n.º 31, de 2010.12.28 

Im-DA-15-09_A0 

 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de informação prévia de loteamento 

1.5.1. Processo de informação prévia de loteamento n.º 3/06 - Sociedade de 

Construções Marsilrui, Lda. 

DLB N.º 1793/10  | De SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARSILRUI, LDA., com sede 

social na Travessa da Escola Técnica, Lote 15ª, Cave, na freguesia de Leiria, referente 

ao pedido de informação prévia sobre a possibilidade de lotear um terreno situado em 

Monte do Carrascal, freguesia de Leiria, acompanhado da informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a firma requerente não se 

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

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/05/26, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 6240/09, datado de 2009/05/28, acrescida da 

prorrogação concedida por despacho datado de 2009/07/24, comunicada através do 

ofício n.º 8737, datado de 2009/07/27. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas datada de 2010/12/15 (folha 

97), e tendo em conta que a firma requerente não se pronunciou dentro do prazo 

estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi efectuada, deliberou 

por  unanimidade indeferir a pretensão acima referida, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2009/05/26. 

Mais deliberou  informar a firma requerente que, caso pretenda apresentar novo 

pedido, deverá o mesmo ser solicitado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. 

Deliberou ainda  transmitir o conteúdo da presente deliberação a todos os 

proprietários do terreno em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.5.2. Processo de informação prévia de loteamento n.º 1/07 - AUFWIND - 

Investimentos e Participações, SGPS, SA 

DLB N.º 1794/10  | De AUFWIND - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS. SA, 

com sede social na Rotunda das Tojas, Edifício Cascais Office, 1.º H, na freguesia de 

Alcabideche, concelho de Cascais, referente ao pedido de informação prévia sobre a 

possibilidade de lotear um terreno situado em Valente/Cabeço Mortal, freguesia de 

Azoia, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas comunicando que a firma requerente não se pronunciou, em fase de 

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

indeferimento tomada em reunião de 2009/05/12, cujo conteúdo lhe foi transmitido 

através do oficio n.º 5782/09, datado de 2009/05/15, acrescida da prorrogação 
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concedida por despacho datado de 2009/07/27, comunicada através do ofício n.º 8685, 

datado de 2009/07/27. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas datada de 2010/12/15 (folha 

187), e tendo em conta que a firma requerente não se pronunciou dentro do prazo 

estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi efectuada, deliberou 

por  unanimidade  indeferir a pretensão acima referida, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2009/05/12. 

Mais deliberou  informar a firma requerente que, caso pretenda apresentar novo 

pedido, deverá o mesmo ser solicitado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. 

Deliberou ainda  transmitir o conteúdo da presente deliberação a todos os 

proprietários do terreno em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
��������  DE P A R T AM E N TO  A D M I N I S TR A T IV O  E  F IN A N C E IR O  

 

2.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Financeira 

2.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1795/10 |  Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente, no período de 8 a 20 de Dezembro de 2010, correspondente às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 939, 1002, 1004 a 1012, 1015 a 1017, 1019, 

1020, 1024 a 1053, às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 9651, 9652, 9656, 9659, 

9660, 9752 a 9754, 9820, 9821, 9860, 9862 a 9865, 9871, 9872, 9934, 9936 a 9938, 

9940, 9944, 9945, 9948, 9949, às ordens de pagamentos de Facturas n.ºs: 7132, 7136, 

7161, 7165, 7451, 7460, 7463, 7468, 8169, 8170, 8175, 8177, 8178, 8180, 8181, 8184 

a 8187, 8189, 8190, 8195 a 8197, 8199 a 8201, 8204, 8206, 8212 a 8216, 8219 a 8223, 

8225, 8228 a 8230, 8233 a 8242, 8245 a 8251, 8254 a 8256, 8556, 8559 a 8564, 8566, 

8567, 8569 a 8573, 8579, 8580, 8583 a 8587, 8640, 8643, 8656, 8667 a 8669, 8673 a 

8677, 8686, 8688 a 8694, 8699, 8702, 8703, 8705, 8735, 8736, 8739, 8755, 8762, 

8812, 8826, 8934, 8992 a 8995, 9143, 9146, 9148, 9158, 9164, 9167, 9233, 9299, 

9304, 9323, 9515, 9516, 9518, 9549 a 9556, 9577, 9604, 9615, 9616, 9618, 9633 a 

9638, 9647, 9648, 9650, 9658, 9666, 9672, 9679, 9680, 9689, 9695 a 9723, 9725, 

9726, 9738, 9739, 9741 a 9749, 9757, 9759 a 9761, 9763, 9764, 9766, 9767, 9768, 

9769, 9775, 9778, 9780, 9781, 9783 a 9791, 9793 a 9801, 9803 a 9819, 9822 a 9855, 
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9859, 9868 a 9870, 9873 a 9875, 9889 a 8991, 9893, 9895 a 9902, 9904 a 9907, 9911 

a 9916, 9922, 9923, 9933, 9950, 9958, 9964, 9965, 9967, 9969, 9975, 9988, 9990 a 

9996, no valor total de €1.692.953,75.  

 

2.1.2. XXV Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1796/10  | Presente a XXV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 25.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 22.ª Alteração ao Plano de Investimentos e na 21.ª Alteração 

ao Plano de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  maioria  com 

os votos contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, Filipa Alves 

e Gastão Neves e o voto de abstenção da senhora Vereadora Isabel Gonçalves, eleitos 

pelo Partido Social-Democrata, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 21 de 

Dezembro, que autoriza a XXV alteração ao Orçamento da Despesa para o presente 

ano de 2010 com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€462.696,61 cada, e a XXV Modificação ao Plano com inscrições/reforços no montante 

de €297.678,31 e diminuições/anulações no montante de €461.825,61 de acordo com a 

alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.3. Restituição aos SMAS - Serviços Municipaliza dos de Água e Saneamento 

de Leiria. Ratificação 

DLB N.º 1797/10  | Relativamente ao empréstimo dos SMAS com o n.º 0035/387/0019, 

foram emitidas e cobradas aos SMAS, no ano de 2004, as seguintes guias: 

— Taxa de expediente  Guias n.º 16235 e n.º 22635 no valor de €3,50 cada; 

— Juros Guias n.º 16231 e 22651 no valor de €6.272,56 cada; 

— Amortização Guias n.º 16215 e 22648 no valor de €45.499,69 cada. 

Face ao exposto, foi autorizado pelo Senhor Presidente de Câmara, através de 

despacho de 22 de Dezembro, nos termos do disposto pelo n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, a restituição aos SMAS de €51.775,75 pago em 

duplicado pelas guias de receita n.º 22635, 22651 e 22648 em 2004. 

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

ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 22 de Dezembro, que autoriza a 

restituição aos SMAS de €51.775,75 referentes ao pagamento da taxa de expediente, 

juros e amortização de capital do empréstimo n.º 0035/387/0019 pagos em duplicado, 

em 2004, pelas guias de receita n.º 22635, 22651 e 22648, de acordo com o disposto 

na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. 
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 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.4. Anulação de guias de recebimento  

DLB N.º 1798/10  | Foram emitidas e conferidas diversas guias de recebimento, mas 

que pelos motivos a seguir indicados devem ser objecto de anulação: 

Entidade  Número de 
Guia de 

Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivo da Anulação  

Banco Espírito 
Santo, S.A: 

 
18313/2010 

 
11.250,00 

. Emitida em duplicado. 
A importância de €11.250,00 referente a juros de 
depósito a prazo, da conta n.º 223349230007, foi 
arrecadada em 19-8-2010 através da guia de 
recebimento n.º 18522. 

Ezequiel da 
Costa Pedro 

28270/2004 3,60 Emitida incorrectamente 
A importância de juros de mora referentes à guia 
n.º 6386 foi paga pela guia n.º 24655/2005 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na 

alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  anular as guias de recebimento acima mencionadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.1.5. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1799/10 |  Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 20 de Dezembro 

de 2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €5.160.119,33 sendo de 

Operações Orçamentais €4.370.934,65 e de Operações de Tesouraria €789.184,68, 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

2.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de 

Aprovisionamento e Património 

2.2.1. Doação de videoprojector ao 1.º CEB Casal Cl aros 

DLB N.º 1800/10  | Presente uma declaração dos pais dos alunos da Escola 1.º CEB de 

Casal Claros, remetida pelo Agrupamento de Escolas de Marrazes (ENT. 2010/22302), 

na qual declaram ter adquirido, para instalar na referida Escola, um Videoprojector, 

marca BENQ modelo MP515, no valor de €349,00. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a 

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da 

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

referido equipamento, para instalar no 1.º CEB Casal Claros, freguesia de Amor. 

Mais deliberou  agradecer aos pais dos alunos da Escola 1.º CEB de Casal 

Claros pelo equipamento doado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.2.2. Doação de armários à Escola 1.º CEB de Perne lhas 

DLB N.º 1801/10  | Presente uma declaração da Freguesia de Parceiros (ENT. 

2010/7373), na qual declara ter adquirido, para instalar na Escola 1.º CEB de 

Pernelhas, freguesia de Parceiros, o seguinte mobiliário: 

— Dois armários PVC 4 gavetas no valor unitário de € 69,95; 

— Um armário PVC alto 2PT 132x54x180, no valor de €169,00; 

— Uma estante MAXIM UP 175x170x40, no valor de € 94,95. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a 

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da 

Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  aceitar a doação dos 

referidos armários, para instalar na Escola 1.º CEB de Pernelhas, freguesia de 

Parceiros. 

Mais deliberou  agradecer à Freguesia de Parceiros pelo equipamento doado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.3. Doação de armários ao Jardim-de-Infância de Pernelhas 

DLB N.º 1802/10  | Presente uma declaração da Freguesia de Parceiros (ENT. 

2010/7373), na qual declara ter adquirido, para instalar no Jardim-de-Infância de 

Pernelhas, freguesia de Parceiros, o seguinte mobiliário: 

—  Um armário PVC 4 gavetas no valor de € 69,95; 

— Um armário PVC alto 2PT 132x54x180, no valor de €169,00. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a 

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da 

Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou  por unanimidade  aceitar a doação dos 

referidos armários, para instalar no Jardim Infância de Pernelhas, freguesia de 

Parceiros. 

Mais deliberou  agradecer à Freguesia de Parceiros pelo equipamento doado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.4. Doação de armários ao Jardim-de-Infância de Parceiros 

DLB N.º 1803/10  | Presente uma declaração da Freguesia de Parceiros (ENT. 

2010/7373), na qual declara ter adquirido, para instalar no Jardim-de-Infância de 

Parceiros, freguesia de Parceiros, o seguinte mobiliário: 

— Um armário PVC 4 gavetas no valor de € 69,95; 

— Uma estante PVC cinza 175x140x40, no valor de € 94,95. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a 

competência que lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º1 do artigo 64.º da 

Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  aceitar a doação dos 

referidos armários, para instalar no Jardim-de-Infância de Parceiros, freguesia de 

Parceiros. 
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Mais deliberou  agradecer à Freguesia de Parceiros pelo equipamento doado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
��������  D I V I S ÃO  D E  P L AN E AM E N T O ,  OR D E N AM E N T O  E  ES TR AT É G I A  TE R R I T O R I AL  

 

3.1. Atribuição de topónimos: 

a) Freguesia de Amor 

DLB N.º 1804/10  | Presente pela Comissão Municipal de Toponímia a atribuição dos 

topónimos na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Amor. 

AGLOMERADO URBANO DE CASALITO , DA FREGUESIA DE AMOR (ENT 10130/2010 de 10 

de Maio)  

Topónimo:   

RUA DA LAGOA NOVA: com início na Rua da Lagoa e sem fim definido, tem uma 

extensão de 70 m de comprimento e de 5,5 m de largura, encontra-se pavimentado de 

betuminoso e infraestruturado de rede eléctrica, de rede de água e de rede telefónica. 

AGLOMERADO URBANO DE TOCO, DA FREGUESIA DE AMOR (ENT 17944/2010 de 30 de 

Agosto). 

Topónimo : 

RUA DA GIESTA: com início na Rua da Fé e sem fim definido, tem uma extensão de 

28 m de comprimento e 5 m de largura, encontra-se pavimentado com camada de base 

de tout  venant e infraestruturado, de rede de água, de rede eléctrica e de rede 

telefónica.  

Historial: Denominação proposta devido a existir naquele local uma zona de pinhal com 

muitas giestas. 

AGLOMERADO URBANO DA COUCINHEIRA, DA FREGUESIA DE AMOR (ENT 17945/2010 de 

30 de Agosto) 

Topónimo:  

TRAVESSA DA RUA DO TALHO: com início na Rua do Talho junto à moradia com o 

número de polícia 15 e com fim na Travessa da Rua Nova, tem uma extensão de 130 

m de comprimento e 5,20 m de largura, encontra-se pavimentado de betuminoso e 

infraestruturado com rede de água, de rede eléctrica e de rede telefónica.  

Historial: Denominação proposta por ter origem na Rua do Talho. 

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

aprovar nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia ao abrigo da 
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competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, os topónimos acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

b) Freguesia de Marrazes 

DLB N.º 1805/10  | Presente pela Comissão Municipal de Toponímia a atribuição dos 

topónimos na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Marrazes. 

AGLOMERADO URBANO DE MARINHEIROS, DA FREGUESIA DE MARRAZES (ENT 

22235/2010, de 4 de Novembro). 

Topónimos:   

TRAVESSA DAS LAVADEIRAS: com início na Rua das Lavadeiras e sem fim definido, 

com uma extensão de 80 m de comprimento e 6,5 m de largura e com um passeio de 

1,50 m perfazendo um total de 8 m, encontra-se pavimentado de betuminoso e 

infraestruturado de rede de água e de saneamento, rede eléctrica, rede de gás e rede 

telefónica. A sua numeração de polícia atribuída, com os números 66, 68 e 70 

corresponde aos prédios existentes e o número de polícia 100 corresponde à moradia 

existente. 

Historial: Denominação proposta devido à sua origem ser na Rua das Lavadeiras e por 

ser conhecido este local, desde longa data pela população deste lugar. 

RUA DA COVA: com início na Rua das Lavadeiras e com fim junto à carpintaria 

existente com o número de polícia atribuído 38, com uma extensão de 70 m de 

comprimento e 6,5 m de largura, encontra-se pavimentado de betuminoso e 

infraestruturado com rede de água e de saneamento, de rede eléctrica, de rede de gás 

e de rede telefónica. A numeração de polícia atribuída neste arruamento corresponde 

ao número 38. 

Historial: Denominação proposta devido à sua localização e por assim ser conhecido 

pela população desde longa data. 

AGLOMERADO URBANO DE OUTEIROS DA GÂNDARA , DA FREGUESIA DE MARRAZES  

Topónimo:  

TRAVESSA DO VALINHO: com início na Rua do Valinho e com fim junto à moradia 

com o número de polícia atribuído 146, com uma extensão de 31 m de comprimento e 

4m de largura, encontra-se pavimentado de betuminoso e de betão afagado e 

infraestruturado com rede de água, de rede eléctrica e de rede telefónica. 

Historial: Denominação proposta por ter origem na Rua do Valinho e assim ser 

conhecido este local pela população deste lugar desde longa data. 

AGLOMERADO URBANO DE GÂNDARA DOS OLIVAIS , DA FREGUESIA DE MARRAZES  

Topónimos:  
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TRAVESSA DO PRAZO: com início na Rua do Prazo e com fim junto à moradia 

existente no lado direito sem numeração de polícia e sem saída, com uma extensão de 

75 m de comprimento e 5 m de largura encontra-se pavimentado de betuminoso, sendo 

que os restantes 128 m de comprimento se encontrando-se pavimentados de tout–

venant com 4 m de largura, perfazendo um total de 203 m de comprimento. Este 

arruamento encontra-se infraestruturado com rede de água e de saneamento, de rede 

eléctrica, de rede de gás e de rede telefónica e sem numeração de polícia atribuída. 

Historial: Denominação proposta por ter origem na Rua do Prazo, e assim ser 

conhecido este local desde longa data pela população. 

CANTO DO PRAZO: com início na Travessa do Prazo e com fim num impasse que 

serve os lotes n.ºs 1, 2 e 3 da Urbanização do Prazo, com uma extensão de 67 m de 

comprimento e de 5 m de largura, encontra-se pavimentado de betuminoso e 

infraestruturado com rede de água e de saneamento, de rede eléctrica, de rede de gás 

natural e de rede telefónica.  

RUA CIDADE DE HUAMBO: com início no entroncamento da Rua do Prazo com a 

Travessa do Prazo e com fim junto à Linha de Caminho-de-Ferro, com uma extensão 

de 90 m de comprimento de 5,5 m de largura, encontra-se pavimentado de betuminoso 

e infraestruturado de rede de água e de saneamento, de rede eléctrica, de rede de gás 

natural e de rede telefónica e sem numeração de polícia atribuída. 

Historial: Denominação proposta, por solicitação do Senhor Armindo Barbosa e 

Magalhães, proprietário do terreno confinante neste arruamento, para a construção da 

habitação dos seus filhos que nasceram em Angola, na cidade de Huambo, pretende 

assim homenagear esta cidade de Angola. 

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

aprovar os topónimos nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia, 

ao abrigo da competência prevista na alínea v) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

c) Freguesia de Milagres 

DLB N.º 1806/10  | Presente pela Comissão Municipal de Toponímia a atribuição dos 

topónimos na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Milagres. 

AGLOMERADO URBANO DO CASAL DO PILHA, DA FREGUESIA DE MILAGRES  (ENT. 

8830/2010, de 23 de Abril)  

Topónimo:  

CANTO DO CASAL: com início na Rua do Casal e sem fim definido. Este arruamento 

tem uma extensão de 15m de comprimento e 6m de largura, encontrando-se 
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pavimentado com uma base de tout-venant, devidamente regularizada e compactado. 

Ainda não tem rede de água, nem rede eléctrica, assim como, também ainda não tem 

numeração de polícia atribuída. 

Historial: Denominação proposta, por assim ser conhecido desde longa data pela 

população desta Freguesia. 

AGLOMERADO URBANO DE MILAGRES , DA FREGUESIA DE MILAGRES (ENT. 10125/2010, 

de 10 de Maio). 

Topónimo:  

TRAVESSA DA CORREDOURA: com início na Rua Nossa Senhora de Fátima e com 

fim na Rua Senhor dos Milagres. Este arruamento tem uma extensão de 115m de 

comprimento e 3m de largura, encontrando-se com pavimentação betuminosa e com 

infra - estruturas de rede de água, de rede eléctrica e de rede telefónica, ainda não tem 

numeração de polícia atribuída. 

 Historial: Denominação proposta devido a este local ser assim conhecido pela 

população. 

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

aprovar, nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia ao abrigo da 

competência prevista na alínea v) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, os topónimos acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

d) Freguesia de Pousos 

DLB N.º 1807/10  | Presente pela Comissão Municipal de Toponímia a atribuição dos 

topónimos na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Pousos. 

AGLOMERADO URBANO DE POUSOS, DA FREGUESIA DE POUSOS (ENT 4489/2010, de 26 

de Fevereiro, ENT. 5177/2010, de 8 de Março, ENT. 16566/2010, de 4 de Agosto e 

ENT 23442/2010, de 19 de Novembro)  

Topónimos:   

TRAVESSA DO DEPÓSITO DE ÁGUA: com início na Rua Coronel José Pereira 

Pascoal e com fim junto à moradia com o número de polícia 6, sem fim definido, tem 

uma extensão de 40 m de comprimento e de 4 m de largura. Este arruamento encontra-

se pavimentado de betuminoso e infraestruturado de rede eléctrica, de rede de água e 

esgotos e de rede telefónica. 

Historial: Denominação proposta, devido à existência de um tanque de água, muito 

antigo que abastece os habitantes do lugar de Pousos.  

CANTINHO DAS LAVEGADAS: com início na E.N. 113 e com fim junto à moradia com 

o número de polícia 69 A e B tem uma extensão de 115 m de comprimento e 3 m de 
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largura. Este arruamento encontra-se pavimentado de betuminoso e infraestruturado, 

de rede de água, de rede eléctrica e de rede telefónica.  

Historial: Denominação proposta devido a este local ser assim conhecido pela 

população do lugar. 

RUA CASA DOS CANTONEIROS: com início na Rua Professor Abílio Alves de Brito e 

sem fim definido, tem uma extensão de 80 m de comprimento e de 8 m de largura. Este 

arruamento encontra-se pavimentado com camada de base de tout – venant, ainda não 

está infraestruturado e pela inexistência de habitações, não tem ainda numeração de 

polícia atribuída. 

Historial: Denominação proposta, em homenagem à antiga casa atribuída aos 

cantoneiros da época e porque nessa época foi a principal rua dos Pousos. 

Actualmente, localiza-se em zona industrial e sofreu um desvio de forma a ter maior 

utilidade para todos os proprietários dos terrenos confinantes, originando este acesso.  

AGLOMERADO URBANO DO AZABUCHO , DA FREGUESIA DE POUSOS (ENT 12769/2010 de 

15 de Junho) 

Topónimos : 

TRAVESSA DAS ABERTAS: com início na Rua das Abertas e sem fim definido, é uma 

transversal à Rua das Abertas localizada junto à moradia com o número de polícia 299, 

tem uma extensão de 60 m de comprimento e 6 m de largura. Este arruamento 

encontra-se pavimentado com camada de base de tout - venant devidamente 

regularizado e compactado. Assim como, também se encontra infraestruturado com 

rede de água, rede de esgotos, de rede eléctrica e de rede telefónica.  

Historial: Denominação proposta, por ter origem na Rua das Abertas. 

AGLOMERADO URBANO DE PADRÃO , NA FREGUESIA DE POUSOS (ENT 19738/2010 de 27 

de Setembro) 

Topónimo:  

TRAVESSA DA ILHA: com início na Rua da Ilha junto à moradia com o número de 

polícia 150 e sem fim definido, tem uma extensão de 50 m de comprimento de 6 m de 

largura. Este arruamento encontra-se pavimentado, com camada de base de tout – 

venant devidamente regularizado e compactado com as infra-estruturas de rede 

eléctrica, de rede de água e de rede telefónica. 

Historial: Denominação proposta, por ter origem na Rua da Ilha. 

AGLOMERADO URBANO DA TOURIA, DA FREGUESIA DE POUSOS (ENT 22834/2010, de 12 

de Novembro) 

Topónimo:   

RUA COVA DO HOMEM: com início na Rua Professor Abílio Alves de Brito e sem fim 

definido, tem uma extensão de 200 m comprimento e de 6 m de largura com fim junto 

ao edifício do armazém da firma Hiper-Clima com o número de polícia 77 do lado 
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esquerdo. Este arruamento encontra-se pavimentado de betuminoso e infraestruturado 

de rede de água, de rede eléctrica e de rede telefónica. 

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

aprovar, nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia ao abrigo da 

competência prevista na alínea v) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, os topónimos acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

e) Freguesia de Santa Catarina da Serra 

DLB N.º 1808/10  | Presente pela Comissão Municipal de Toponímia a atribuição dos 

topónimos na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra. 

AGLOMERADO URBANO DE LOUREIRA, DA FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA 

(ENT 6656/2010 de 25 de Março)  

Topónimo:   

RUA NOVA DA INDÚSTRIA: com início na Rua de Fátima e sem fim definido, existindo 

uma moradia do lado esquerdo com o número de polícia 9, tem uma extensão de 230 

m de comprimento e de 4 m de largura. Este arruamento encontra-se pavimentado com 

camada de base de tout – venant e infraestruturado de rede eléctrica, de rede de água 

e de rede telefónica. 

Historial: Denominação proposta, em homenagem à Indústria de transformação de 

papel existente neste local, há cerca de vinte anos, denominada “Bindomatic”, a qual 

permitiu o desenvolvimento industrial e económico desta Freguesia. 

AGLOMERADO URBANO DE PEDROME, DA FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA 

(ENT 21166/2010 de 20 de Outubro) 

Topónimo:   

TRAVESSA ROMANA: com início na Estrada Romana entre as moradias com os 

números de polícia 9 e 11 e sem fim definido, tem uma extensão de 100 m de 

comprimento e 5 m de largura. Este arruamento encontra-se pavimentado com camada 

de base de tout - venant devidamente regularizada e compactada. Assim como também 

se encontra infraestruturada, com rede de água e esgotos domésticos, com rede 

eléctrica e com rede telefónica.  

Historial: Denominação proposta, em homenagem à Estrada Romana existente neste 

local e nela ter a sua origem. 

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

aprovar, nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia ao abrigo da 

competência prevista na alínea v) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, os topónimos acima indicados. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

f) Freguesia de Souto da Carpalhosa 

DLB N.º 1809/10  | Presente, pela Comissão Municipal de Toponímia, a atribuição dos 

topónimos na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa. 

AGLOMERADO URBANO MOITA DA RODA NA FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA (ENT 

11423/2010 de 15 de Maio). 

Topónimos:  

TRAVESSA OUTEIRO DA AGULHA: com início na Rua do Vale e sem fim definido, 

tem uma extensão de 40m de comprimento e 4 m de largura. Este arruamento 

encontra-se pavimentado com camada base em tout - venant e infraestruturado, com 

rede de água e com rede eléctrica. 

Historial: Denominação proposta, em virtude deste local assim ser conhecido, pela 

população desta Freguesia. 

RUA DAS EIRINHAS: com início na Rua Principal de Moita da Roda e sem fim definido, 

tem uma extensão de 200m de comprimento e de 6 m de largura. Este arruamento 

encontra-se pavimentado, com camada de base de tout - venant e infraestruturado com 

rede de água, com rede eléctrica e com rede telefónica. 

Historial: Denominação proposta, em virtude deste local assim ser conhecido, desde 

longa data, pela população desta Freguesia. 

RUA DA CHARNECA: com início na Rua Principal e com fim junto à moradia do lado 

direito com o número de polícia 100, tem uma extensão de 100m de comprimento e 6m 

de largura. Este arruamento encontra-se pavimentado com camada de base de tout-

venant e infraestruturado com rede de água, com rede eléctrica e com rede telefónica.  

Historial: Denominação proposta, em virtude deste local assim ser conhecido pela 

população desta Freguesia. 

AGLOMERADO URBANO DE S. MIGUEL, NA FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA  

TRAVESSA DAS LARANJEIRAS: com início na Rua de Santo António e sem fim 

definido, tem uma extensão de 33m de comprimento e de 4m de largura. Este 

arruamento encontra-se pavimentado com camada de base de tout-venant e 

infraestruturado com rede de água, com rede eléctrica e com rede telefónica.  

Historial: Denominação proposta, em virtude deste local assim ser conhecido, pela 

população desta Freguesia. 

AGLOMERADO URBANO DE CONQUEIROS, NA FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA  

RUA ALVES DE MATOS: com início na Rua Principal e sem fim definido, tem uma 

extensão de 120m de comprimento e 6m de largura. Este arruamento encontra-se 

pavimentado com uma camada de base de tout-venant com cerca de 30m, estando os 
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restantes 90m ainda em terra batida e infraestruturado com rede de água, com rede 

eléctrica e com rede telefónica no início deste arruamento. 

Historial: Denominação proposta, em virtude dos terrenos envolventes terem sido 

propriedade de um ilustre cidadão de nome LUIS JOSÉ ALVES DE MATOS, natural 

desta Freguesia e que muito contribuiu para o seu desenvolvimento. 

RUA DO ADRO: com início na Rua Principal junto ao Adro da Igreja e sem fim definido, 

tem uma extensão de 60m de comprimento e de 4m de largura. Este arruamento 

encontra-se pavimentado calçada tradicional Portuguesa e infraestruturada com rede 

de água, com rede eléctrica e com rede telefónica.  

Historial: Denominação proposta, em virtude de se encontrar junto ao Adro da Igreja de 

Conqueiros. 

LARGO D. JOSÉ ALVES DE MATOS, ARCEBISPO PRIMAZ DE MITELENE: com 

início e fim junto ao Adro da Igreja de Conqueiros, Este arruamento encontra-se 

devidamente ajardinado e calcetado, tendo na sua envolvente todo o tipo de infra-

estruturas. 

Historial: Denominação proposta, em homenagem ao ilustre Arcebispo D. JOSÉ ALVES 

DE MATOS, natural do lugar de Conqueiros, desta Freguesia. 

AGLOMERADO URBANO DE ARROTEIA, NA FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA  

Topónimo:  

TRAVESSA DOS LOUREIROS: com início na Rua Central e sem fim definido, 

localizando-se entre as duas moradias com os números de polícia 93 e 171, existentes 

na Rua Central, tem uma extensão de 60m de comprimento de 5,5m de largura. Este 

arruamento encontra-se pavimentando com camada de base de tout-venant e 

infraestruturado com de rede de água e com rede eléctrica.  

Historial: Denominação proposta devido a este local terem existido uma enorme 

quantidade de Loureiros. 

AGLOMERADO URBANO DE VÁRZEAS , NA FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA  

Topónimo:  

CANTO DO MOINHO: com início na Rua das Alminhas e sem fim definido, tem uma 

extensão de 25m de comprimento e 5,70m de largura. Este arruamento encontra-se, 

pavimentado de betuminoso e infraestruturado com rede de água, rede de esgotos, 

com rede eléctrica e rede telefónica.  

Historial: Denominação proposta, em homenagem a uma ilustre família de apelido 

Moinho desta Freguesia. 

A Câmara Municipal de Leiria, depois de analisar o assunto, deliberou por 

unanimidade  aprovar, nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia 

ao abrigo da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, os topónimos acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.2. Oficialização do topónimo solicitado pela Junt a de Freguesia de Boa Vista 

DLB N.º 1810/10  | Retirado. 

 

 

Ponto quatro 
��������  D IV IS Ã O  D E  J U V E N T U D E  E  ED U C A Ç Ã O  

 

4.1. Programa de Actividades de Enriquecimento Curr icular no 1.º CEB no ano 

lectivo 2010/2011. Leirisport – Desporto, Lazer e T urismo de Leiria, EM.  

DLB N.º 1811/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a proposta com o 

seguinte teor: 

 Considerando o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, que regulamenta as 

Actividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares de projectos educativos, conforme preceitua a 

alínea I) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;  

 Considerando que os alunos das escolas da EB1 do Arrabalde, Agrupamento de 

Escolas D. Dinis e os alunos da EB1 da Caranguejeira, Agrupamento de Escolas Dr. 

Correia Alexandre, da Caranguejeira, devido à proximidade das instalações das 

escolas aos Complexos de Piscinas Municipais, nomeadamente a Piscina Municipal de 

Leiria e a Piscina Municipal da Caranguejeira, afim de aí desenvolverem a Actividade 

Física e Desportiva, no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular, nos  2.º e 

3.º Períodos, do ano lectivo 2010/2011. 

 Considerando o Regulamento de Cedência do Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria, aprovado por deliberação camarária, de 16 de Junho de 2006. 

 Propõe-se a atribuição das verbas conforme o quadro que se apresenta: 

— Para os alunos da EB1 de Caranguejeira, esta actividade irá decorrer na Piscina 

Municipal da Caranguejeira, às Segundas, Quintas e Sextas-Feiras das 15h50min às 

17h 30min, no 3.º período do ano lectivo de 2010/2011 

Notas: Acresce IVA à taxa legal em vigor  

Rubrica orçamental: 2010-A-27 

—  Para os alunos da EB1 de Arrabalde, esta actividade irá decorrer na Piscina 

Municipal de Leiria, às Segundas-Feiras e Terças-Feiras das 15h15min às 17h30min 

e à Quarta-Feira das 15h15min às 16h45min, no 2.º e 3.º período do ano lectivo de 

Custo 
Semanal 

Semanas de 2011  Valor 2011  Valor Total  

119,25 € 9 1.073.25 € 1.073,25 € 

Custo Semanal  Semanas de 2011  Valor 2011  Valor Total  

136,88€ 23 3.148,24 € 3.148.24 € 
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2010/2011. 

Notas: Acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Rubrica orçamental: 2010-A-27 

A Câmara Municipal, depois de analisar a informação/proposta e de acordo com 

a alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99,de 

14 de Setembro, e no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 

1, conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

deliberou por unanimidade  concordar com a proposta apresentada. 

Os valores implicados nestas despesas estão previstas no Orçamento para 

2011. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Acção Social Escolar. Atribuição de Escalões d o Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

DLB N.º 1812/10  | No âmbito da Acção Social Escolar, é presente proposta do Senhor 

Vereador Gonçalo Lopes, relativa à atribuição de escalões – Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico para o ano lectivo 2010/2011. 

Os procedimentos e metodologias aplicados para a atribuição dos escalões, 

decorre da aplicação do Despacho n.º 18987/2009, de 17 de Agosto, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro. 

Nos quadros seguintes, apresenta-se o resultado da análise das referidas candidaturas: 

Educação Pré-Escolar - Ano Lectivo 2010/11 

Agrupamento de 
Escolas 

Jardim -de-Infância  Escalões  

N. º 
Cand. 

A B Exc.  

Colmeias  Agodim 6 0 4 2 

Barracão 7 1 5 1 

Bidoeira de Baixo 6 1 0 5 

Bidoeira de Cima 19 3 10 6 

Boavista 13 7 4 2 

Bouça 5 0 4 1 

Colmeias 20 8 8 4 

Mata dos Milagres 4 1 3 0 

Memória 5 0 5 0 

Milagres 13 5 7 1 

 Total  98 26 50 22 

D. Dinis  Barosa 20 6 10 4 
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Capuchos 27 9 14 4 

Guimarota 10 6 4 0 

 Total  57 21 28 8 

Maceira  A-do-Barbas 12 1 2 9 

A-dos-Pretos 34 4 5 25 

Arnal 13 2 4 7 

Cavalinhos 22 3 2 17 

Costas 10 3 1 6 

Maceirinha 10 0 3 7 

Maceira Lis 13 6 6 1 

Pocariça 16 0 3 13 

Porto do Carro 12 3 4 5 

 Total  142 22 30 90 

Rainha Santa Isabel  Bajouca 24 4 18 2 

Carreira 11 4 5 2 

Casal Novo 10 3 6 1 

Coimbrão 12 4 5 3 

Ervideira 3 1 2 0 

Moita da Roda 13 2 6 5 

Monte Real 12 9 3 0 

Monte Redondo 19 4 10 5 

Outeiro da Fonte 11 3 6 2 

Riba D’Aves 11 5 4 2 

Ruivaqueira 12 7 2 3 

Souto da Carpalhosa 14 5 4 5 

Vale da Pedra 16 10 3 3 

 Total  168 61 74 33 

Jardins da Serra  Loureira 20 5 9 6 

Magueigia 11 1 3 7 

St.ª Catarina da 
Serra 

7 0 2 5 

St.ª Catarina da 
Serra - Pinheiria 

7 0 3 4 

Vale Sumo e Olivais 14 2 4 8 

 Total  59 8 21 30 

Caranguejeira  Caldelas 8 3 5 0 

Caranguejeira 10 4 6 0 

Palmeiria 6 4 2 0 

Santa Eufémia 16 9 6 1 

Souto do Meio 4 0 4 0 

Total  44 20 23 1 
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José Saraiva  Azoia 19 9 10 0 

Barreira 13 6 7 0 

Cortes 8 4 4 0 

Cruz d`Areia 20 11 9 0 

Parceiros 10 5 5 0 

Pernelhas 5 2 3 0 

Reixida 20 6 14 0 

Telheiro 20 6 14 0 

Total  115 49 66 0 

Marrazes  Amor 19 5 8 6 

Bairro das Almuínhas 44 16 13 15 

Barreiros 12 2 5 5 

Coucinheira 17 2 6 9 

Gândara dos Olivais 52 12 15 25 

Janardo 21 6 5 10 

Marrazes 1 35 19 6 10 

Marrazes 2 26 8 8 10 

Marinheiros 43 10 12 21 

Pinheiros 35 6 8 21 

Regueira de Pontes 40 12 8 20 

Outeiros da Gândara 52 10 18 24 

Total  396 108 112 176 

Dr. Correia Mateus  Andrinos 18 10 5 3 

Pousos 13 3 5 5 

Soutocico 9 3 3 3 

Vidigal 9 7 1 1 

Campo Amarelo 11 7 3 1 

Total  60 30 17 13 

1.º Ciclo do Ensino Básico - Ano Lectivo 2010/11 

Agrupamento 
de Escolas 

Escolas EB1  Escalões  

N. º 
Cand. 

A B Exc.  

Colmeias  Agodim 9 2 6 1 

Alcaidaria 4 1 3 - 

Bidoeira de Cima 50 13 23 14 

Boa Vista 5 2 2 1 

Bouça 12 5 2 5 

Casal da Quinta 11 7 4 - 

Colmeias 32 14 15 3 

Figueiras Centro 8 1 6 1 

Machados 29 6 13 10 

Mata dos Milagres 7 2 5 - 
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Memória 10 3 5 2 

Milagres 8 1 4 3 

Raposeira 16 6 5 5 

 Total  201 63 93 45 

D. Dinis  Amarela 56 25 26 5 

Arrabalde 28 16 8 4 

Barosa 24 6 10 8 

Branca 31 16 11 4 

Guimarota 25 13 6 6 

Capuchos 20 8 9 3 

 Total  184 84 70 30 

Maceira  A-do-Barbas 13 6 3 4 

A-dos-Pretos 24 2 8 14 

Arnal / Maceira n.º 1 10 3 2 5 

Cavalinhos  11 2 4 5 

Costas 8 3 5 - 

Maceirinha 15 5 7 3 

Maceira n.º 2 17 9 7 1 

Pocariça 15 4 6 5 

Porto do Carro 13 - 8 5 

 Total  126 34 50 42 

Rainha Santa 
Isabel 

Bajouca 30 13 14 3 

Carreira n.º1 24 9 11 4 

Carvide 22 6 13 3 

Chã da Laranjeira 18 6 8 4 

Coimbrão 19 6 12 1 

Ervideira 2 1 - 1 

Lameira 16 4 7 5 

Lavegadas 20 9 10 1 

Moinhos de Carvide 9 5 2 2 

Moita da Roda 19 6 12 1 

Monte Real 37 19 11 7 

Monte Redondo 49 23 23 3 

Ortigosa 32 13 10 9 

Outeiro da Fonte 21 9 8 4 

Serra Porto do Urso 8 5 3 - 

Sismaria 25 13 7 5 

Souto da Carpalhosa 25 9 11 5 

Vale da Bajouca 26 10 13 3 
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Vale da Pedra 13 3 6 4 

Várzeas 12 2 6 4 

 Total  427 171 187 69 

Jardins da 
Serra 

Chainça 15 4 11 - 

Loureira 17 1 13 3 

Vale Sumo 17 1 11 5 

St.ª Catarina da Serra 47 9 26 12 

 Total  96 15 61 20 

Caranguejeira  Caldelas 12 4 8 - 

Caranguejeira 20 10 10 - 

Caxieira 11 - 11 - 

Palmeiria 15 5 10 - 

Quintas do Sirol 22 11 11 - 

Souto de Baixo 14 2 11 1 

Total  92 30 61 1 

José Saraiva  Andreus 13 7 6 - 

Azoia 21 12 9 - 

Cortes 12 6 6 - 

Cruz d’ Areia 57 41 15 1 

Marvila 18 12 6 - 

Parceiros 29 16 12 1 

Pernelhas 12 2 10 - 

Reixida 28 11 17 - 

Telheiro 16 10 6 - 

Vale do Horto 15 8 7 - 

Total  221 125 94 2 

Marrazes  Amor 15 7 6 2 

Barreiros 14 3 11 - 

Casal dos Claros 16 4 10 2 

Casal Novo 10 5 2 3 

Chãs 22 6 12 4 

Coucinheira 15 3 9 3 

Gândara dos Olivais 58 27 23 8 

Marinheiros 70 31 25 14 

Marrazes 81 49 26 6 

Pinheiros 39 17 12 10 

Quinta da Alçada 67 34 26 7 

Regueira de Pontes 18 11 2 5 

Sismaria da Gândara 33 17 12 4 

Total  458 214 176 68 

Dr. Correia 
Mateus 

Andrinos 27 12 13 2 

Arrabal 11 2 4 5 

Courelas 20 7 8 5 
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Pousos n.º 1 14 8 4 2 

Martinela 6 1 2 3 

Paulo VI 37 30 7 - 

Touria 13 3 4 6 

Várzea 20 4 12 4 

Vidigal 8 1 6 1 

Total  156 68 60 28 

Apresentam-se quadros resumo relativamente à evolução da atribuição de escalões no 

âmbito da Acção Social Escolar no Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico: 

Tabela resumo/comparativo da Educação Pré-Escolar 

 2009/2010 2010/2011 

Total Alunos 
Inscritos 

2098 2131 

Candidaturas  1043 1139 

Escalão A  231 345 

Escalão B  438 421 

Excluídos  374 373 

 

Tabela resumo/comparativo 1.º Ciclo do Ensino Básico  

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Candidaturas  1823 1709 1961 

Escalão A  804 684 804 

Escalão B  837 689 852 

Excluídos  190 336 305 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e em conformidade com o 

disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

alínea d) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade  concordar com a proposta de atribuição de escalões apresentada, e 

autorizar o processo de actualização das listas referentes à atribuição de escalões a 

alunos carenciados, em função da sua evolução sócio-familiar.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.3. Educação Pré-Escolar. Verba de arranque para a s salas de actividades de 

apoio sócio-educativo 

DLB N.º 1813/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta 

referente ao assunto em epígrafe, que é do seguinte teor: 

A Lei-quadro de Educação Pré-Escolar n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, veio 

estabelecer o desenvolvimento das actividades de Apoio à Família, como um serviço 

que integra o funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 

Considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, é da competência dos Órgãos Municipais o 

apetrechamento dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar; 

Considerando que é necessário apetrechar os espaços onde decorrem as 

actividades de Apoio Sócio-Educativo nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar; 
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Considerando ainda, a deliberação de 28 de Outubro de 2008, que aprovou a atribuição 

de uma verba de apoio ao apetrechamento das salas da CAF, no montante máximo de 

1.250,00€ por sala. 

Propõe-se a atribuição de uma verba de €893,88 (oitocentos e noventa e três 

euros e oitenta e oito cêntimos), ao Agrupamento de Escolas de Colmeias, para efeitos 

de apetrechamento da sala da CAF do Jardim-de-Infância da Mata de Milagres para 

implementação das actividades de Apoio Sócio-Educativo, que se iniciaram no corrente 

ano lectivo. 

Mais se propõe que, após a recepção da verba, o Agrupamento de Escolas 

apresente à Câmara Municipal de Leiria, no prazo de 3 meses, as cópias dos 

documentos justificativos das despesas efectuadas com a aquisição dos materiais 

constantes na proposta. 

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

concordar com a proposta acima transcrita no sentido de atribuir uma verba de €893,88 

(oitocentos e noventa e três euros e oitenta e oito cêntimos), ao Agrupamento de 

Escolas de Colmeias. 

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

4597/10, de 22 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.4. Transportes Escolares. Anulação de guia de rec ebimento 

DLB N.º 1814/10  | Tendo sido enviado pela Escola EB 2,3 D.Dinis, o cheque n.º 76256 

para efectuar pagamento referente a cartão Linha/Estudante no valor de €25,00; 

Tendo sido esse cheque devolvido à Escola para correcção, pois não se 

encontrava preenchido correctamente (em conformidade com a alínea b, do n.º 1 do 

artigo 16, do Decreto-Lei n.º 191/99. 

Tendo sido passada a Guia de Recebimento n.º 1352/2010, aquando da 

recepção do referido cheque que foi devolvido e, posteriormente aquando do envio do 

2.º cheque, preenchido correctamente foi emitida nova Guia de Recebimento n.º 

2977/2010. 

Propõe-se a respectiva anulação da Guia de Recebimento n.º 1352/2010, 

conforme mapa infra: 

Entidade  Guia de 
Recebimento 

Montante ( €) Motivos da anulação  

EB 2, 3 D.Dinis 1352/2010 25,00 Cheque devolvido e 
quando foi pago 
correctamente 

substituída pela Guia 
de Recebimento n.º 

2977/2010 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  

anular o documento de recebimento mencionado no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  Divisão  de Planeamento e Gestão de  Equipamentos Ed ucat ivos  

 

5.1. Doação de material didáctico/pedagógico ao Mus eu Escolar de Marrazes 

DLB N.º 1815/10 |  Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta do 

seguinte teor: 

Na sequência de solicitação do Museu Escolar de Marrazes relativamente a 

doação, pela Câmara Municipal de Leiria, de materiais didácticos/pedagógicos e, 

considerando que: 

O Município possui em armazém diversos materiais didáctico/pedagógicos, que 

se encontravam afectos às escolas do 1.º CEB já suspensas; 

Os materiais didácticos em apreço revestem-se de elevado interesse histórico, 

cultural, social e pedagógico, que poderão complementar o já vasto espólio do Museu e 

as actividades que o mesmo desenvolve; 

Muitos destes materiais constituem um marco histórico do “Antigo Regime”;  

Assim, e no sentido de se preservar este importante património, propõe-se a 

respectiva cedência ao Museu Escolar de Marrazes, conforme Auto de Doação que se 

apresenta: 

AUTO DE DOAÇÃO  

Entre o Município de Leiria com sede no Largo da República, 2414-006 Leiria e o 

Museu Escolar de Marrazes, com sede no Largo da Feira dos Dezoito Marrazes – 2400 

– 380 Leiria, é celebrado o auto de doação. 

1.º - O Município de Leiria, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, Dr. Raul Castro, com sede no Largo da República, Leiria, como doador e 

primeiro outorgante. 

E 

2.º - Museu Escolar de Marrazes, representado pelo Senhor Presidente da Direcção, 

Dr. Acácio Moreira da Bárbara, com sede no Largo da Feira dos Dezoito, Marrazes 

como donatário, e segundo outorgante. 

É celebrado o presente contrato de doação que se regerá pelo disposto nas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

O primeiro outorgante é dono e legítimo proprietário dos seguintes bens: 
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— 1 Crucifixo;  

— 1 Caixa métrica n.º 2; 

— 2 projectores de slides; 

— 1 máquina de escrever; 

— 1 Dulplicador de álcool; 

— 1 Caixa com quadros pedagógicos; 

— Livros; 

— 1 Tangran; 

— Material pedagógico; 

— Figuras geométricas; 

— Pesos; 

— Medidas; 

— Tubos de ensaio; 

— 1 Decistere; 

— 1 Cadeia do agrimensor; 

— 1 Compasso; 

— 1 Xilofone; 

— 2 Flautas; 

— 1 conjunto de letras móveis; 

— 1 Quadro magnético, com letras; 

— Jogos didácticos; 

— Mapas; 

— 6 Cubos de metros cúbicos; 

— 4 Balanças; 

— 1 Balança romana; 

— 1 Conjunto de sólidos geométricos; 

— Transferidores; 

— 1 Metro articulado; 

— 1 Medidor de humidade e temperatura; 

— 1 Medidor de graus; 

— 1 Boneca da “Nazaré” 

— 1 Bata Branca; 

— 1 Conjunto de fantoches de colher de pau; 

— 1 Arca de madeira; 

—  Estores de palhinha; 

— 1 Balança decimal; 

— 1 Cavalete duplo em madeira. 

Cláusula 2.ª 

Pelo presente contrato, o primeiro outorgante doa ao segundo outorgante, os bens 

mencionados na cláusula primeira, para que os mesmos sejam exclusivamente 

afectados aos fins do Museu Escolar, contribuindo para o seu progresso cultural e para 

a preservação dos respectivos bens. 
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Cláusula 3.ª 

O primeiro outorgante não responde pelas limitações do direito transmitido, nem pelo 

defeito dos bens, excepto, quando se tiver expressamente responsabilizado. 

Cláusula 4.ª 

O segundo outorgante declara que aceita os bens descritos na cláusula primeira, que 

recebeu nesta data.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por  unanimidade  aprovar a proposta de doação de material 

didáctico/pedagógico ao Museu Escolar de Marrazes e conferir poderes ao Senhor 

Presidente para outorgar o respectivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Internet nos Jardins-de-Infância. Programa de Apoio 

DLB N.º 1816/10 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta do 

seguinte teor: 

“As tecnologias de informação e comunicação assumem um papel 

preponderante no desenvolvimento das actividades educativas, bem como na 

concretização dos vários projectos em cada comunidade escolar/território educativo do 

nosso concelho; 

Considerando que o protocolo celebrado entre o Ministério da Ciência e 

Tecnologia e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do 

Programa Internet na Escola, e no quadro de desenvolvimento da Sociedade de 

Informação em Portugal, disponibilizou a alunos e professores das escolas EB1 a 

utilização educativa da Internet; 

Considerando que, apesar dos estabelecimentos de educação do pré-escolar 

não estarem integrados nestas medidas, foi possível, nalguns casos, a partilha do 

recurso do 1.º CEB (estabelecimentos de ensino integrados, proximidade de 

estabelecimentos …); 

Considerando que, no âmbito do Plano Tecnológico, continuam a não ser 

conhecidas medidas para o ensino Pré-Escolar; 

Considerando a importância deste recurso educativo na actividade desenvolvida 

pelo(a) educador(a) de infância e na sua relação com a unidade organizacional 

“AGRUPAMENTO DE ESCOLAS”. 

Propõe-se que seja desencadeado um mecanismo de apoio, com atribuição de 

verbas para utilização da INTERNET nos estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar 
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que ainda não usufruem deste recurso, conforme a seguir se descrimina (máximo 

€90,00 por Jardim-de-Infância (€10 x 9 meses): 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  PRÉ-ESCOLAR 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira €360,00 

Agrupamento de Escolas de Colmeias €720,00 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - Carreira €810,00 

Agrupamento de Escolas de Maceira €630,00 

Agrupamento de Escolas de Marrazes €990,00 

Agrupamento de Escolas Dr. José Saraiva €630,00 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus €270,00 

Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra €360,00 

Total  €4.770,00 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5 –A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  

concordar com a proposta acima apresentada e aprovar a transferência de verbas, até 

ao valor máximo apresentado. 

Mais deliberou , que a transferência de verbas se efective após apresentação 

de documentos comprovativos de despesa, em nome do Agrupamento de Escolas, com 

referência ao Jardim-de-Infância, e posterior informação dos Serviços DIPGEE aos 

Serviços Financeiros. 

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

4598/10, de 22 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
��������  D IV IS Ã O  D A  CU L TU R A   
 

6.1. Aprovação de novo contrato-programa com o Orfe ão de Leiria/Conservatório 

de Artes 

DLB N.º 1817/10  | Presente pela Divisão de Cultura a minuta do novo Contrato-

Programa a celebrar entre o Município de Leiria e o Orfeão de Leiria/Conservatório de 

Artes: 

“M INUTA DE CONTRATO-PROGRAMA CELEBRADO ENTRE  

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

E 

ORFEÃO DE LEIRIA/CONSERVATÓRIO DE ARTES 

PREÂMBULO 

O Orfeão de Leiria/Conservatório de Artes tem vindo a desempenhar na 

comunidade leiriense e regional um papel cultural e educacional de grande qualidade, 



2323 (47) 
 

CMLeiria/Acta n.º 31, de 2010.12.28 

Im-DA-15-09_A0 

 

em continuidade, cujo espectro de práticas tem substituído em grande parte o Estado e 

em parte substantiva as próprias autarquias. 

Este contrato-programa vem permitir uma colaboração mais coerente, que 

viabilize soluções de trabalho cultural e educativo com a manutenção institucional mais 

adequada à realidade actual. É um acordo de serviço público cultural e educacional que 

honra a Câmara Municipal de Leiria e o Orfeão de Leiria/Conservatório de Artes e 

perspectiva uma colaboração interactiva cada vez mais intensa e próspera, conscientes 

de que o investimento na cultura é, mais que um enorme serviço comunitário, um 

impulso forte no novo desenvolvimento. 

Neste contexto, a Câmara Municipal de Leiria apoia logística e financeiramente 

a praxis do Orfeão de Leiria/Conservatório de Artes, disponibilizando uma verba 

destinada a apoiar o funcionamento geral da instituição no âmbito do ensino oficial da 

música e da dança. Justifica-a os relevantes serviços prestados à educação artística e 

à produção de conceituados eventos culturais, bem como a enorme carga de prestígio 

internacional susceptível de engrandecer o município. 

Nesta perspectiva, e de acordo com o preâmbulo justificativo, é celebrado entre 

a Câmara Municipal de Leiria, representada pelo seu Presidente, Dr. Raul Castro, como 

primeiro outorgante e o Orfeão de Leiria/Conservatório de Artes, representado pelo 

Presidente da sua Direcção, Dr. Henrique Pinto, como segundo outorgante, um 

Contrato-Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA I 

(Objecto) 

O presente Contrato-Programa tem por objecto regular os termos da colaboração e 

cooperação entre a Câmara Municipal de Leiria e o Orfeão de Leiria/Conservatório de 

Artes. 

CLÁUSULA II 

(Âmbito) 

No âmbito do presente Contrato-Programa, e de acordo com a parceria estabelecida, 

serão envolvidas, de uma maneira estruturada e programada, as diversas actividades 

desenvolvidas pelo Orfeão de Leiria/Conservatório de Artes, nomeadamente: prática e 

ensino de música tradicional, prática e ensino de música coral, prática e ensino de 

dança, realização de festivais  

CLÁUSULA III 

(Obrigações) 

1. Ao primeiro outorgante cabe: 

a. A atribuição de um apoio financeiro mensal no valor de 3.000 euros (três 

mil euros) destinado ao apoio das actividades desenvolvidas no Orfeão 

de Leiria/Conservatório de Artes, nas quais se deverão incluir a 
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actividade desenvolvida pelo Grupo de Música Tradicional “Tradições” e 

pelos grupos corais. 

b. A atribuição de um apoio financeiro especificamente destinado ao 

programa “Festival Música em Leiria”, que será identificado em 

clausulado próprio. 

c. A cedência dos equipamentos culturais do município, analisada caso a 

caso e mediante a disponibilidade dos mesmos. Para este efeito deverá 

ser submetida à apreciação do município uma calendarização própria 

para utilização dos espaços, com a antecedência mínima de 30 dias em 

relação à data de utilização prevista. 

2. Ao segundo outorgante cabe: 

a. No âmbito do seu Conservatório programar, promover e desenvolver as 

actividades inerentes ao complemento curricular, com natural e 

expressiva incidência na comunidade local, e que constam do seu Plano 

de Actividades, nomeadamente, manter os seus cursos de música ou de 

dança em regime articulado, isto é, em condições de gratuitidade, para 

alunos que, frequentando escolas oficiais do ensino vocacional artístico 

cumpram determinados requisitos legais – frequentar turmas dedicadas 

ou mistas em escolas do ensino regular com protocolo com o Orfeão de 

Leiria. Assim, podem frequentar este regime de frequência os alunos dos 

Cursos Básicos de Música e de Dança (2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Regular) e os alunos dos Cursos Secundários de Música de Dança 

(Secundário do Ensino Regular).  

b. Assegurar gratuitidade na formação musical dos elementos pertencentes 

às Bandas Filarmónicas do Concelho. 

c. Assegurar a continuidade do protocolo com o Lar Santa Isabel, em 

Leiria, permitindo que as meninas que frequentam o Lar possam também 

fazer cursos vocacionais de dança – Iniciação e Articulado Básico – 

também em condições de gratuitidade. 

d. No âmbito das actividades desenvolvidas pelo Conservatório, 

nomeadamente através do Grupo de Música Tradicional “Tradições”, dos 

grupos corais e das escolas de música e de dança, programar e 

apresentar pelo menos três espectáculos de cada uma das vertentes, 

num total de pelo menos doze espectáculos, na área do concelho, e 

cooperar em eventos colectivos concelhios que se realizem no ano de 

vigência do Contrato-Programa. 

e. Promover espectáculos e outros eventos culturais abrangidos por este 

protocolo. 
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f. Manter e incrementar os intercâmbios nacionais e internacionais no 

âmbito da música coral. 

g. Disponibilizar as suas instalações, designadamente o auditório e a sala 

polivalente para realizações artístico-culturais em parceria com a 

Câmara Municipal de Leiria. Para este efeito deverá ser submetida à 

apreciação do Orfeão de Leiria/Conservatório de Artes uma 

calendarização própria para utilização dos espaços, com a antecedência 

mínima de 30 dias em relação á data de utilização prevista. 

h. Disponibilizar, sem encargos, 12 vezes por ano o autocarro do Orfeão, 

com motorista, para transporte de Grupos Associativos apoiados pelo 

Município, transporte a efectuar dentro do Concelho em deslocação que 

não deverá ultrapassar os 100K para o total da viagem. No caso de a 

deslocação ultrapassar os quilómetros definidos, caberá à entidade 

utilizadora os encargos financeiros com os quilómetros acrescidos. Para 

este efeito deverá ser submetida à apreciação do Orfeão de 

Leiria/Conservatório de Artes uma calendarização própria para utilização 

do autocarro, com a antecedência mínima de 15 dias em relação á data 

de utilização prevista. 

i. Inserir o logótipo do Município nos meios de divulgação das actividades 

promovidas pelo Orfeão/Conservatório de Artes. 

CLÁUSULA IV 

(Programa “Festival Música em Leiria”) 

1. Ao segundo outorgante cabe: 

a. A responsabilidade e realização anual do Festival “Música em Leiria”, em 

parceria com outras entidades nacionais e locais, competindo-lhe 

também a responsabilidade da sua direcção técnica e artística. 

2. Ao primeiro outorgante cabe: 

a. A atribuição de um apoio financeiro no valor de 8.000 euros (oito mil 

euros) destinado ao apoio às actividades desenvolvidas no Festival 

“Música em Leiria”. Esta verba será desbloqueada após a conclusão do 

evento contra apresentação de documentos contabilísticos 

comprovativos de despesas com o mesmo. 

b. A cedência gratuita de equipamentos culturais para a realização de 

actividades integradas no Festival “Música em Leiria”, analisada 

mediante a disponibilidade dos mesmos. Para este efeito deverá ser 

submetida à apreciação do município uma calendarização própria para 

utilização dos espaços, com a antecedência mínima de 60 dias em 

relação à data de utilização prevista. 

CLÁUSULA V 
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(Período de vigência e validade) 

O presente Contrato-Programa tem vigência anual, sendo renovado automaticamente, 

se nenhum dos outorgantes dispuser em contrário, com sessenta dias de antecedência, 

por carta registada. 

CLÁUSULA VI 

(Casos omissos) 

Os casos omissos serão objecto de acordo entre os dois outorgantes. 

CLÁUSULA VII 

(Rescisão) 

O incumprimento por parte de qualquer uma das partes das obrigações assumidas no 

âmbito do presente Contrato-Programa poderá resultar na sua rescisão. 

CLÁUSULA VIII 

(Entrada em vigor) 

O presente Contrato-Programa produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011 até ao 

dia 31 de Dezembro de 2011. 

Leiria,___ de Dezembro de 2010 

O Primeiro Outorgante | (Raul Miguel Castro) 

O Segundo Outorgante | (Henrique Manuel Correia Pinto) 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na e) 

do artigo 13.º Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 

64.º e na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, quanto às suas atribuições e 

competências, deliberou por unanimidade  aprovar a minuta do novo Contrato-

Programa acima transcrito a celebrar entre o Município de Leiria e o Orfeão de 

Leiria/Conservatório de Artes e autorizar o Senhor Presidente a outorgar o mesmo. 

Os valores implicados nestas despesas estão previstas no Orçamento para 

2011. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Cessação de protocolos estabelecidos entre o M unicípio de Leiria e 

Associações Culturais 

DLB N.º 1818/10  | De acordo com o estipulado nas alíneas e) e h) do artigo 45.º do 

ROSM, compete à Divisão de Cultura, entre outros, incentivar o Associativismo no 

âmbito de difusão dos valores culturais do Município e da defesa do seu património e 

apoiar as Associações no que respeita às acções relacionadas com a Cultura. 

Nesta matéria e, do levantamento entretanto efectuado, constatou-se que há 

algumas lacunas que urge corrigir, uma vez que se verifica a existência de alguns 

Protocolos em duplicado, omissos quanto a datas de validade e também algum 

desfasamento face à nova realidade, nomeadamente no que respeita à contenção 

económica do Município. 
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Assim, face ao exposto, propõe-se a anulação dos actos administrativos que 

autorizaram os protocolos abaixo mencionados e a posterior elaboração de deliberação 

orientadora do apoio ao Associativismo, a implementar em 2011. 

— Grupos de Música Tradicional do Concelho de Leiria (Pinhal d’El-Rei, Tradições, 

Terra Nova, Leiriacanta, Cantares de S. Romão); 

— Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria; 

— Corais (Anima Choralis, Corális, Assoc. Casa do Povo de St.ª Catarina da Serra, 

Hospital St.º André, SAMP, Obras Sociais da CML, Coral do Arrabal, Ateneu, 

Cantábilis (ex-BNU actual CGD); 

— Associação folclórica da Região de Leiria – Alta-Estremadura. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na 

alínea e) do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugado com as 

alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 

por unanimidade  fazer cessar todos os compromissos com as entidades acima 

referidas, devendo ser preparada para o ano de 2011 nova proposta de apoio ao 

Associativismo.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3. Cedências do Teatro Miguel Franco 

DLB N.º 1819/10  | Presentes os pedidos das seguintes entidades para cedência das 

instalações do Teatro Miguel Franco:  

—  Dia 8 de Janeiro – à Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos, do Soutocico 

para realização de um Concerto de Ano Novo com entrada livre. 

—  Dia 15 de Janeiro – à Companhia de Dança de Leiria para apresentação de um 

espectáculo de dança. A receita de bilheteira proveniente da apresentação 

deste espectáculo reverterá, na íntegra, para a Companhia de Dança de Leiria, 

que oferecerá um espectáculo como contrapartida para o efeito que o Município 

entender. 

—  Dia 22 de Janeiro – ao grupo de música tradicional Pinhal D’El Rei para 

realização de um concerto de música tradicional portuguesa com entrada livre. 

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

autorizar as cedências do Teatro Miguel Franco às entidades requerentes, nos termos 

das Normas de Funcionamento em vigor e nas condições de bilheteira conforme a 

informação prestada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
Ponto sete 
��������  Divisão  de Museus,  Pat r imón io e Bib l io tecas  
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Edição bilingue do livro de viagens «O diário perdi do da viagem de José Cornide 

por Espanha e Portugal» 

DLB N.º 1820/10  | No âmbito da actividade editorial e de promoção da história local, o 

CEPAE vai publicar a obra «O diário “perdido” da viagem de José Cornide por Espanha 

e Portugal». Trata-se de uma edição bilingue (português/castelhano) de um relato 

inédito da viagem do iluminista galego, em 1772, por Portugal e Espanha. A obra terá 

cerca de 80 páginas e o formato 16X23 cm. A literatura de viagens apresenta-se como 

uma fonte para a produção historiográfica, os depoimentos dos viajantes contribuem 

para uma melhor e mais enriquecida visão do nosso passado, como José Cornide 

passou por Leiria nesta sua viagem, o presente texto assume-se como um texto de 

referência para o estudo da história leiriense no século XVIII. 

Considerando a importância da presente obra propõe-se a aquisição de 10 

exemplares da obra em epígrafe, no sentido de dotar com 1 exemplar as 4 bibliotecas 

das Escolas Secundárias do concelho de Leiria, com 3 exemplares o Fundo 

Documental de Interesse Local (Fundo Local) da Biblioteca Municipal, ficando 3 

exemplares sobrantes que serão considerados no âmbito de permutas de edições ou 

ofertas a outras bibliotecas que o solicitem.  

Valor Global: 5,5€ X 10 exemplares = €55,00 isento de IVA 

O valor implicado nesta despesa encontra-se contemplado na rubrica n.º 

2010/A/221 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4424/2010, de 10 de Dezembro.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da 

alínea b), do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  concordar com a proposta de aquisição  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto oito 
��������  D I V I S ÃO  D E  DE S E N V O L V I M E N T O  E C O N Ó M I C O  E  PL AN E AM E N T O  
 

8.1. Publicidade. Extinção de procedimento por inut ilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 1821/10  | Os processos infra mencionados foram submetidos à reunião de 

Câmara para deliberar a intenção de ordenar a remoção da publicidade afixada sem 

licenciamento. No entanto, os mesmos não seguiram os procedimentos previstos no 

RMP, conforme motivos abaixo indicados. 
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal altere a sua intenção de ordenar a 

remoção por inutilidade do acto, por força do artigo 112.º, n.º 1 do Código do 

Procedimento Administrativo e considere extintos os processos abaixo indicados, uma 

vez que o objecto da decisão de remoção se tornou inútil: 

A Câmara Municipal, 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 da decisão de 

remoção se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Plano Anual de Feiras de 2011 

DLB N.º 1822/10  | Decorre do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, a 

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

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

realizam. 

Neste contexto, a Senhora Vereadora Professora Doutora Blandina Oliveira, 

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

de Leiria, infra, para vigorar no ano de 2011, após terem sido solicitados os pareceres 

das entidades representativas dos feirantes e consumidores, de acordo com o prescrito 

no diploma legal acima referenciado. 

PLANO ANUAL DE FEIRAS DO CONCELHO DE LEIRIA - 2011 

FREGUESIA DESIGNAÇÃO  DATA LOCAL  HORÀRIO TIPO 

DE RECINTO 

Arrabal  Feira dos 16 Todos os 
dias 16 de 
cada mês 

Cardosos 8h – 18h Público - 
aberto 

Bajouca  Feira dos 13 Todos os 
dias 13 de 

Bajouca – Largo 
dos 13 

8h – 18h Público - 
aberto 

Registo  Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

ENT. 
2006/30522 

Óptica Central de 
Leiria, Lda. 

2010/08/10 O proprietário da publicidade 
efectuou novo pedido de 
licenciamento da publicidade 
através do registo ENT. 18548 de 
2010/09/09, o qual se encontra 
deferido por despacho de 
2010/10/19.  

ENT. 
2002/15767 

Rei dos Frangos, Lda. 2008/05/27 O proprietário da publicidade 
efectuou novo pedido de 
licenciamento de publicidade 
através do registo ENT. 
17927/10. Tendo removido a 
publicidade. 

INT. 
2003/10511 

Pastelaria Cervejaria 
“O Lanche” de Albino 
Lopes Carpalhoso 

2008/01/22 O proprietário da publicidade 
efectuou novo pedido de 
licenciamento de publicidade 
através do registo ENT. 
14157/10. Tendo removido a  
publicidade 



2330 (54) 
 

CMLeiria/Acta n.º 31, de 2010.12.28 

Im-DA-15-09_A0 

 

cada mês 

Bidoeira de Cima  Feira dos 20 Todos os 
dias 20 de 
cada mês 

Bidoeira de Cima – 
Largo da Feira 

8h – 18h Público – 
aberto 

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

Caranguejeira - 
Largo da Mata 

8h – 18h Público - 
aberto 

Carreira  Feira dos 14 Todos os 
dias 14 de 
cada mês 

Carreira – Largo de 
S. Jorge 

8h – 18h Público - 
aberto 

Carvide  Feira dos 22 Todos os 
dias 22 de 
cada mês 

Carvide – Outeiro 
da Fonte 

8h – 18h Público - 
aberto 

Chainça  Feira dos 11 Todos os 
dias 11 de 
cada mês 

Chainça – Largo de 
Santa Quitéria 

8h – 18h Público - 
aberto 

Coimbrão (CML)  Feira da Praia 
do Pedrógão 

Todos os 
domingos de 
cada mês 

Pedrógão 11h – 19h Privado - 
delimitado 

Colmeias  Feira dos 6 Todos os 
dias 6 de 
cada mês 

Colmeias – Largo 
de São Silvestre 

8h – 18h Público – 
aberto, 

delimitado 

    Feira de S. 
Silvestre 

Dia 31 de 
Dezembro 

Colmeias – Largo 
de São Silvestre 

8h – 18h Público - 
aberto 

Leiria (CML)  Feira de Leiria Todas as 
terças e 
sábados de 
cada mês  

Parque de 
Estacionamento do 
Estádio Municipal 

6h –
16,30h 

Público - 
aberto 

Maceira  Mercado Todas as 5.ª 
Feiras 

Gândara 8h-18h Público -
aberto 

Memória  Feira dos 9   Todos os 
dias 9 de 
cada mês 

Memória 8h-18h Público -
aberto 

    Feira dos 24 Todos os 
dias 24 de 
cada mês 

Memória 8h-18h Público -
aberto 

Monte Real  Feira dos 4 Todos os 
dias 4 de 
cada mês 

Monte Real – Largo 
de Santa Isabel 

8h-18h Público -
aberto 

Monte Redondo  Feira dos 29 Todos os 
dias 29 de 
cada mês 

Monte Redondo – 
Largo da Feira 

8h-18h Privado – 
aberto, 

delimitado 

    Feira do 
Domingo 

Todos os 
domingos de 
cada mês 

Monte Redondo – 
Rua Fonte Cova 

8h-18h Público - 
aberto 

Santa Catarina 
Serra 

Feira da 
Loureira 

Todos os 1.ºs 
domingos de 
cada mês 

Loureira 8h – 18h Público -
aberto 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, em cumprimento do disposto 

no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, deliberou por unanimidade  

aprovar o Plano Anual de Feiras do Concelho de Leiria para o ano de 2011, nas 

condições apresentadas e publicitar através de edital e no sítio da internet www.cm-

leiria.pt . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.3. Abertura e funcionamento do Mercado Municipal de Leiria e Praia do 

Pedrógão, nos dias 24 e 31 de Dezembro de 2010. Rat ificação 

DLB N.º 1823/10  | Presente o Despacho n.º 134/2010, proferido em 14 de Dezembro 

de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, relativo à abertura e 

funcionamento do Mercado Municipal de Leiria e Praia do Pedrógão, nos dias 24 e 31 

de Dezembro de 2010, que passa a fazer parte integrante da presente deliberação e 

cujo teor se transcreve: 

“DESPACHO N.º 134/2010 

Assunto: Abertura e funcionamento do Mercado Municipal de Leiria e Praia do Pedrógão, nos 

dias 24 e 31 de Dezembro de 2010. 

Atendendo à época natalícia, ao inerente desenvolvimento comercial e dinamização dos 

Mercados, Municipal de Leiria e Praia do Pedrógão, determino, ao abrigo do disposto no 

parágrafo único do artigo 73.º, n.º 2, do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de 

Leiria a abertura do Mercado Municipal de Leiria e Praia do Pedrógão, nos dias 24 e 31 de 

Dezembro de 2010, com o horário de funcionamento das 5h30 às 16h00, e o seu encerramento, 

respectivamente, nos dias 27 de Dezembro de 2010 e 03 de Janeiro de 2011, para descanso 

dos trabalhadores. 

O presente despacho deverá ser publicitado nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e, tendo em conta o carácter excepcional e urgente que a 

presente situação reclama, ser sujeito a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal, 

conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Leiria, 14 de Dezembro de 2010. 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

(Raul Castro)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 

3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade ratificar o Despacho n.º 134/2010, 

proferido em 14 de Dezembro de 2010, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

relativo à abertura e funcionamento do Mercado Municipal de Leiria e Praia do 

Pedrógão, nos dias 24 e 31 de Dezembro de 2010, com o horário de funcionamento 

das 5h30min às 16horas, e o seu encerramento, respectivamente, nos dias 27 de 

Dezembro de 2010 e 3 de Janeiro de 2011, para descanso dos trabalhadores. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  Div isão  de Ambi en te  e  Serv i ços  Urbanos  
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Apoio à Freguesia de Regueira de Pontes 

DLB N.º 1824/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, o pedido da 

Freguesia de Regueira de Pontes (ENT. 2010/7289) de apoio para construção de um 

nicho, com sinalética informativa associada, para colocação de um contentor 

multibenne, no âmbito da prevenção da deposição indevida de resíduos a céu aberto. 

Com o intuito de reduzir/evitar o abandono de resíduos, foi promovida, pela 

Câmara Municipal de Leiria, na sua área de gestão territorial, um sistema de 

contentorização de grande capacidade, modelo multibenne, para deposição e recolha 

selectiva de objectos volumosos fora de uso, de origem doméstica, vulgo monstros, o 

qual se encontra operacional, desde 2004, no concelho de Leiria.  

O sistema tem vindo a evidenciar uma evolução favorável, traduzida num 

aumento da utilização dos contentores pelo público-alvo, bem como, numa diminuição 

gradual dos episódios de deposição indevida de resíduos urbanos e equiparados, com 

reflexo na diminuição do número de lixeiras a céu aberto. 

No sentido de promover a optimização do sistema, o Município estabeleceu 

recentemente uma parceira com as autoridades policiais PSP e GNR, no sentido de ser 

reforçada a fiscalização ambiental no concelho e, maxime, a fiscalização dos locais de 

deposição acima referidos, através da actuação, in situ, das respectivas equipas de 

protecção do ambiente, nomeadamente, da BRIPA e do SEPNA. 

Neste contexto e considerando o historial, favorável, em termos de prevenção 

de deposição indevida, dos locais que se encontram parcial ou totalmente vedados, 

tem-se como adequada a concepção de infra-estruturas similares que permitem o 

controlo das condições de deposição. 

Deste modo, de acordo com o registo “ENT.2010/7289”, e considerando a 

necessidade de diligenciar medidas com vista à prevenção da deposição de resíduos 

não pretendidos no local de instalação do contentor multibenne de Regueira de Pontes, 

propõe-se a prestação do apoio requerido pela freguesia, com vista à concepção de um 

nicho para colocação daquele contentor.  

O apoio será consubstanciado na cedência dos materiais necessários à boa 

execução daquele, existentes, à data, em armazém do Município de Leiria, e respectiva 

mão-de-obra associada, estimando-se um custo de €2.031,13 + IVA, conforme tabela 

abaixo. O nicho em questão será enquadrado esteticamente, com madeira tratada de 

modo a diminuir o impacte visual do local, cuja aquisição e colocação serão da 

responsabilidade da Freguesia. 

Tabela : Estimativa de custos, com valores indicados pelo Serviço de Conservação de 

Edifícios e da Subunidade Orgânica Armazéns de Armazém, da CML. 

Quantidade / Material (estimativa para 1 nicho 
de 5x5m) 

Custo estimado    

6,14 toneladas de areia crivada €107,13 Encargos 
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2,04 toneladas de brita nº2 com 
materiais 11 sacos de cimento 

Massa asfáltica €250,00 

40 m2 de vedação: rede plastificada verde, 
malha 50, arame 13/10, com 1,75 de altura 
(não electro-soldada) 

€320,00 

2 Portões €300,00 

6 esticadores metálicos €24,00 

100m de arame plastificado 12/9 €15,00 

1 tubo em ferro (postes) de 8x8cm €50,00 

4 tubos galvanizados 1,5’’ (postes) de 6m €70,00 

2 tubos galvanizados 0,5’’ (postes) de 6m €70,00 

1 lata de 5 litros tinta de esmalte p/ ferro (verde 
garrafa) 

€50,00 

1 placa de sinalização com autocolante €40,00 

1 placa para indicação de dias e horário de 
abertura 

€25,00 

42 horas de mão-de-obra de serralheiro (CML, 
a €7/hora) 

€294,00 Encargos 
com 

mão-de-
obra 

interna 

56 horas de mão-de-obra de pedreiro (CML, a 
€7/hora) 

€392,00 

4 horas de mão-de-obra de pintor (CML, a 
€6/hora) 

€24,00 

  €2.031,13 (+IVA) 

A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  atribuir um apoio no valor de €2.031,13+IVA (custo estimado) à freguesia 

de Regueira de Pontes para a construção do nicho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
�������� D I V I S ÃO  D O  D E S P O R T O  

 

10.1. Estorno de verbas no âmbito do Programa de Ap oio ao Associativismo 

Desportivo. Infra-Estruturas 

DLB N.º 1825/10 |  No quadro das atribuições e competências definidas na Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, na sua alínea f) do n.º 1, do seu artigo 13.º, diz que os 

municípios dispõem de atribuições no domínio dos Tempos Livres e do Desporto, 

conjugadas com a 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. 

Esta mesma Lei refere no seu artigo 21.º, as competências dos órgãos 

municipais nos seguintes domínios: 

a) planeamento, gestão e a realização de investimentos públicos em 

Instalações e Equipamentos para a prática desportiva e recreativa de 

interesse municipal (alínea b) do n.º 1); 
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b) apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse municipal (alínea b) 

do n.º 2); 

c) apoiar a construção e conservação de equipamentos desportivos e 

recreativos de âmbito local (alínea c) do n.º 2). 

Considerando que desde 1999 e após 10 anos de aplicação do Programa de 

Apoio ao Associativismo Desportivo (P.A.A.D.), foram canalizadas pelo Município, ao 

longo deste período, por esta via, verbas muito significativas, para os Clubes 

Desportivos do concelho; 

Tendo em conta que este Programa foi o principal motor para o 

desenvolvimento do associativismo registado ao longo destes 10 anos, permitindo o 

alargamento da oferta desportiva e da qualidade desta oferta a todos os níveis, 

designadamente na área da construção e beneficiação de infra-estruturas, permitindo 

aos Clubes construir e/ou remodelar muitas instalações desportivas e sedes sociais. 

Actualmente e neste âmbito, na área do P.A.A.D.– Infra-Estruturas, são 

atribuídos apoios financeiros, através de uma candidatura anual, a decorrer no mês de 

Setembro, regimentada pelo respectivo regulamento (de acordo com a reformulação do 

P.A.A.D., aprovada em reunião de Câmara de 11 de Novembro, DLB n.º 1478/08, Acta 

n.º 23); 

Para o efeito e no caso de atribuição de subsídios para obras, os Clubes têm 

que cumprir um conjunto de pressupostos enunciados no Regulamento supracitado, 

particularmente “(…) apresentar factura(s) comprovativa(s) da realização da despesa  e 

respectiva fotocópia que será autenticada pela Divisão do Desporto(…)”; 

Face ao exposto, e porque em alguns dos apoios deliberados não se verificou a 

entrega da totalidade desses comprovativos de despesa, correspondentes ao 

inicialmente previsto em orçamento, que constitui fundamento base para a decisão do 

apoio financeiro a atribuir, propôs o Senhor Vereador António Martinho o estorno das 

respectivas verbas, de acordo com a tabela seguinte: 

Clube  Descrição do Apoio  Reunião de 
Câmara 

Valor 
do 

Apoio 

Valor 
desbloqueado/ 

Informação 
Interna N.º 

Valor do 
Estorno  

Proposta 
de 

Cabimento 

Grupo 
Desportivo 
Santo 
Amaro 

Campo de Futebol 11 
sintético: vedação 

2010.04.12 
Acta N.º 9 
DLB N.º 
517/10 

€1.636, 
80 

€0, 00 
INT. 10/13189 

€1.636, 
80 

N.º 1409 
29/03/2010 

Grupo 
Desportivo 
Santo 
Amaro 

Balneários (2ª Fase): 
Balneários betão/ferro - 
enchimento de placas + 
canalização + rede 
eléctrica + aquecimento 
(termoacumulador) + 
colocação de portas e 
janelas 

2010.04.12 
Acta N.º 9 
DLB N.º 
517/10 

€4.479, 
53 

€1.709, 54 
INT. 10/13189 

€2.769, 
99 

N.º 1409 
29/03/2010 

Liga Social 
Campos do 
Lis 

Sede Social: substituição 
do piso + janelas + tecto 

2010.05.13 
Acta N.º 10 

DLB N.º 
605/08 

€2.778, 
00 

€2.666, 84 
 INT. 10/11237 

€111, 16 N.º 2459 
08/07/2008 
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Associação 
Desportiva 
Recreativa 
Outeiros 
da 
Gândara 

Pavilhão Desportivo: 
beneficiação das 
instalações eléctricas 
 

2010.04.12 
Acta N.º 9 
DLB N.º 
517/10 

€765, 00 €558, 19    
INT. 10/12420 

€206, 81 N.º 1409 
29/03/2010 

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

concordar com o estorno das verbas supracitadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Estorno de verba relacionada com o «Apoio ao Centro Internacional de 

Ténis de Leiria para a realização do “XVI Internaci onal Júnior de Leiria”». 

Deliberação n.º 770/10, Acta n.º 12, de 18 de Maio 

DLB N.º 1826/10 |  De acordo com a deliberação de Câmara n.º 770/10, Acta n.º 12, de 

18 de Maio, e dando cumprimento ao ponto III - Controlo e Monitorização do Plano, 

designadamente os seus artigos 1.º e 2.º, do “Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infracções Conexas”, foram remetidos pelo Centro Internacional de Ténis 

de Leiria, o Relatório de Actividades referente ao evento em epígrafe e os 

comprovativos de despesa de transportes dos participantes, no valor de €2.178,00 

(ENT. 10/17119, de 13 de Agosto).  

No entanto, o Clube informou que não entregará os comprovativos de despesa 

relativos ao alojamento, imprescindíveis ao desbloqueamento da totalidade do apoio 

financeiro aprovado, €6.300,00 (seis mil e trezentos euros). 

Dando sequência ao procedimento administrativo, foi efectuada a Informação 

Interna n.º 10/13526, de 26 de Novembro, propondo a autorização de pagamento da 

verba correspondente, no valor de €2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito euros). 

Face ao exposto, e porque não se verificou a entrega da totalidade dos 

comprovativos de despesa, que constituem fundamento para o desbloqueamento do 

total do apoio financeiro supracitado, propôs o Senhor Vereador António Martinho o 

estorno da verba no valor de €4.122,00 (quatro mil cento e vinte e dois euros).  

O apoio foi objecto da proposta de cabimento n.º 1941/10, de 10 de Maio. 

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

concordar com o estorno da verba no valor de €4.122,00 (quatro mil cento e vinte e 

dois euros), relacionada com o apoio atribuído ao Centro Internacional de Ténis de 

Leiria para a realização do “XVI Internacional Júnior de Leiria”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Contrato-Programa entre o Município de Leiria  e a Leirisport, E.M. para a 

Gestão e Exploração dos Pavilhões Desportivos Munic ipais de Arrabal, Bajouca, 

Caranguejeira, Carreira, Colmeias, Correia Mateus, Maceira, Marrazes, Pousos, 

Santa Eufémia, Souto da Carpalhosa e do Pavilhão De sportivo “Os Silvas” 

DLB N.º 1827/10 | Retirado. 
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10.4. Contrato-Programa entre o Município de Leiria  e a Leirisport, E.M. para a 

Gestão e Exploração do Complexo Municipal de Piscin as de Leiria e das Piscinas 

Municipais de Caranguejeira e Maceira 

DLB N.º 1828/10 | Retirado. 

 

10.5. Contrato-Programa entre o Município de Leiria  e a Leirisport, E.M. para a 

Gestão e Exploração do Centro Nacional de Lançament os de Leiria 

DLB N.º 1829/10 | Retirado. 

 

10.6. Contrato-Programa relativo aos custos financeiros a ssociados ao 

financiamento das obras do Estádio Municipal de Lei ria – Dr. Magalhães Pessoa 

DLB N.º 1830/10 | Retirado. 

 

10.7. Contrato-Programa entre o Município de Leiria  e a Leirisport, E.M. de Gestão 

para a Implementação e Desenvolvimento do Programa Viver Activo 

DLB N.º 1831/10 | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a minuta de 

Contrato-Programa abaixo transcrita, sob proposta da Leirisport, E.M.: 

«(MINUTA DE) CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A LEIRISPORT, E.M. 

DE GESTÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO VIVER ACTIVO 

ENTRE: 

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Raul Miguel Castro, adiante designado por Município ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7, 2400-137 Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração António Carlos 

Baptista Martinho Gomes, e pelos Administradores Dr. Manuel Mendes Nunes e Sr. 

Ramiro Rodrigues Antunes, adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

O presente contrato-programa tem por objecto a implementação e realização do 

Programa “Viver Activo” a promover nas Instalações Desportivas Municipais do 

Concelho. 

Cláusula Segunda 

(Funcionamento) 

1. As normas de utilização e funcionamento do Programa “Viver Activo” constam do 

Regulamento em vigor. 
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2. Todos os participantes no programa terão de concordar com os termos do 

regulamento para poderem ser integrados no programa. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 

contrato-programa, obriga-se a: 

a) Implementar e desenvolver o programa de actividade física para a pessoa idosa do 

Concelho de Leiria denominado “Viver Activo” através de 2 sessões semanais de 

actividade física apropriada aos idosos participantes; 

b) Assegurar as acções de divulgação e promoção das actividades dos Núcleos de 

Actividade Física; 

c) Seleccionar e remunerar os profissionais responsáveis pelo enquadramento técnico 

dos Núcleos de Actividade Física; 

d) Conceber e executar os processos de avaliação da aptidão física funcional de todos 

os idosos participantes; 

e) Dinamizar actividades de natureza social no âmbito de Núcleos de Actividade Física; 

f) Assegurar que as actividades se realizem no estrito cumprimento das normas de 

segurança que lhe sejam aplicáveis. 

g) Criação de um novo núcleo 

Cláusula Quarta 

(Obrigações do MUNICIPIO) 

1. Pelo desenvolvimento do Programa «VIVER ACTIVO» e consequente prossecução 

dos objectivos sectoriais que o mesmo encerra, a Câmara Municipal atribuirá à 

Leirisport, a título de indemnização compensatória, a verba de €180.498,17 (cento e 

oitenta mil quatrocentos e noventa e oito euros e dezassete cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, conforme plano e orçamento da empresa para 2011. 

2. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mensalmente. 

Cláusula Quinta 

(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes das actividades complementares que venham a ser 

desenvolvidas no âmbito do Programa “Viver Activo” são pertença da LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Programa “Viver Activo” será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Sexta 

(Resolução do contrato) 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações por si assumidas e 

previstas na cláusula Segunda, o primeiro outorgante reserva-se o direito de resolver o 

presente contrato-programa sem direito a qualquer indemnização. 

Cláusula Sétima 
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(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 

(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 

(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do 

artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima 

(Duração) 

O presente contrato-programa vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011. 

Leiria, ___ de ____________ de 2010 

Pelo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal de Leiria| Raul Castro                                                    

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria E.M.| 

O Presidente do Conselho de Administração | António Carlos Baptista Martinho Gomes 

O Administrador | Manuel Mendes Nunes 

O Administrador | Ramiro Rodrigues Antunes» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 

1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por  maioria, 

com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, 

Isabel Gonçalves, Filipa Alves e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito e autorizar o Senhor Presidente à sua 

assinatura.  

O referido Contrato-Programa está enquadrado no Orçamento para 2011, de 

acordo com a rubrica CAE 0113/05010101 (2010-A-276 – Indemnizações 

Compensatórias)  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.8. Contrato-Programa entre o Município de Leiria  e a Leirisport, E.M. de Gestão 

para a Implementação do Programa Férias 100 Limites  

DLB N.º 1832/10 | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a minuta de 

Contrato-Programa abaixo transcrita, sob proposta da Leirisport, E.M.: 

«(MINUTA DE) CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A LEIRISPORT, E.M. 

DE GESTÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FÉRIAS 100 LIMITES 

Considerando: 
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a) O sucesso que o Programa “Férias 100 Limites” teve em anos anteriores na 

animação e dinamização do Pedrógão e da sua Praia; 

b) A importância em continuar a dinamizar, social e comercialmente, o Pedrógão, 

conferindo-lhe vida e irreverência; 

c) A necessidade em motivar a comunidade em geral e o tecido juvenil em particular a 

frequentar o Parque de Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no concelho de 

Leiria; 

d) A relevância em promover actividades de índole musical, recreativa e desportiva, 

extensiva a todas as camadas etárias e sociais, de natureza diurna, bem como 

nocturna, dando, assim, sequência ao verificado nos últimos anos; 

e) Que a Empresa Pública Municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., através de Protocolo, assumiu a responsabilidade pela gestão do Parque 

de Campismo da Praia do Pedrógão, local onde terão lugar algumas das actividades; 

f) Que a Empresa Pública Municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., de acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a organização 

de actividades no âmbito do desporto, lazer e turismo; 

ENTRE: 

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Raul Miguel Castro, adiante designado por Município ou 1.º Outorgante; 

E 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 

692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7, 2400-137 Leiria, representada 

neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Eng. António Carlos 

Baptista Martinho Gomes, e pelos Administradores Dr. Manuel Mendes Nunes e Sr. 

Ramiro Rodrigues Antunes, adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir 

transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à 

implementação do programa “Férias 100 Limites”. 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a elaboração e realização de 

actividades integrantes do Programa “Férias 100 Limites” a promover na Praia do 

Pedrógão, de acordo com o Programa de Actividades em anexo a este Contrato e que 

aqui se dá por reproduzido. 

2. As actividades do Programa “Férias 100 Limites” terão lugar na Praia (zona 

desportiva), no Parque de Campismo e na Praça (zona de animação onde se realiza o 
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Festival da Sardinha), espaços que, para efeitos de realização das respectivas 

actividades, o 1.º Outorgante disponibilizará ao 2.º Outorgante. 

Cláusula Segunda 

(Obrigações do 2.º Outorgante) 

O 2.º Outorgante, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 

contrato-programa, obriga-se a: 

a) Assegurar a manutenção, gestão e definição da ocupação das zonas desportiva e de 

animação, disponibilizadas pelo 1.º Outorgante para realização das actividades 

respectivas; 

b) Garantir e enquadrar a realização das actividades constantes do respectivo 

Programa que constitui anexo ao presente Contrato; 

c) Cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares a que as actividades a 

desenvolver, ou alguma delas, se encontrem sujeitas; 

d) Assegurar que as actividades se realizem no estrito cumprimento das normas de 

segurança que lhe sejam aplicáveis. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do 1.º Outorgante) 

O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar o 2.º 

Outorgante com o montante máximo de € 10.000,00 (dez mil euros) acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, a ser paga nas condições expressas na cláusula seguinte. 

Cláusula Quarta 

(Condições de Pagamento) 

1. A verba referida na cláusula anterior será paga do seguinte modo: 

a) 55% no mês de Julho de 2011; 

b) 45% no mês de Agosto de 2011. 

2. Para efeitos do número anterior, a LEIRISPORT, emitirá, por cada prestação, nota 

de débito o valor correspondente. 

Cláusula Quinta 

(Resolução do Contrato) 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações por si assumidas e 

previstas a cláusula Segunda, o primeiro outorgante reserva-se o direito de resolver o 

presente contrato-programa sem direito a qualquer indemnização. 

Cláusula Sexta 

(Duração) 

O presente contrato-programa vigorará de 14 de Julho a 31 de Agosto de 2011. 

Leiria, ___ de ___________ de 2010 

Pelo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal de Leiria| Raul Castro                                                    

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria E.M.| 

O Presidente do Conselho de Administração | António Carlos Baptista Martinho Gomes 
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O Administrador | Manuel Mendes Nunes 

O Administrador | Ramiro Rodrigues Antunes» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 

1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por  maioria, 

com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, 

Isabel Gonçalves, Filipa Alves e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito e autorizar o Sr. Presidente à sua 

assinatura.  

O referido Contrato-Programa está enquadrado no Orçamento para 2011, de 

acordo com a rubrica CAE 0113/05010101 (2010-A-276 – Indemnizações 

Compensatórias)  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.9. Proposta de Regulamento de Cedência e Utiliza ção do Estádio Municipal de 

Leiria – Dr. Magalhães Pessoa e respectiva Tabela d e Preços 

DLB N.º 1833/10 | Retirado. 

 

10.10. Proposta de Regulamento de Cedência e Utiliz ação do Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria e respectiva Tabela de Preços  

DLB N.º 1834/10 | Retirado. 

 

10.11. Proposta de Regulamento do Programa Viver Ac tivo e respectiva Tabela de 

Preços 

DLB N.º 1835/10 | Retirado. 

 

10.12. Proposta de Tabela de Preços para os Pavilhõ es Desportivos Municipais 

DLB N.º 183610 | Retirado. 

 

10.13. Proposta de Tabelas de Preços para o Complex o Municipal de Piscinas de 

Leiria e Piscinas Municipais da Maceira e Caranguej eira 

DLB N.º 1837/10 | Retirado. 

 

10.14. Proposta de Tabela de Preços para o Parque d e Campismo da Praia do 

Pedrógão 

DLB N.º 1838/10 | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a tabela de 

preços sob proposta da Leirisport, E.M., abaixo transcrita: 

«Parque de Campismo da Praia do Pedrógão  

Tabela de Preços e Taxas Diárias 2011  

Tipologia  Junho/Agosto  Épocas 
Festivas 

Setembro/Maio    
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Criança (até 6 anos) Grátis  Grátis  Grátis    

Criança (6-10 anos) 1,50 € 1,25€ 1,00 €   

Adulto 3,00 € 2,50€ 2,00 €   

Visita 3,00 € 2,50€ 2,00 €   

Alvéolo I Parcela Até 20 m2 8,00 € 6,00€ 3,50 €   

Alvéolo I Parcela de 21 - 30 m2 10,00 € 8,00€ 4,50 €   

Alvéolo I Parcela de 31 - 40 m2 12,00 € 10,00€ 6,00 €   

Alvéolo I Parcela de 41 - 50 m2 14,00 € 12,00€ 7,00 €   

Alvéolo I Parcela de 51 - 60 m2 16,00 € 14,00€ 8,00 €   

Tendas até 6 m2                      
3,00 €  

2,50€                            
2,00 €  

  

Tendas entre 6 m2 e 12 m2                      
3,50 €  

3,00€                            
2,50 €  

  

Bungalows T2 (até 6 pessoas) *                   
70,00 €  

55,00€                          
40,00 €  

  

Teepee (até 2 pessoas) *                   
17,50 €  

15,00€                          
12,50 €  

  

Lugar Parque Automóvel                     
4,00 €  

3,00€                            
2,50 €  

  

Autocarro                    
10,00 €  

8,00€                            
6,00 €  

  

Motos                     
2,50 €  

2,50€                            
1,50 €  

  

Parque Autocaravanas                     
4,00 €  

4,00€                            
4,00 €  

  

Área de Serviço Autocaravanas                     
2,50 €  

                    
2,50 €  

                2,50 €    

Lavandaria                     
4,00 €  

                    
4,00 €  

            4,00 €    

Ligação Eléctrica 6A                     
2,50 €  

                    
2,50 €  

           2,50 €    

Religação Eléctrica                     
5,00 €  

                    
5,00 €  

                5,00 €    

Kit extra Roupa de Cama **          
15,00 €  

15, 00€               15,00 €    

Kit extra Toalhas de Banho **                   
10,00 €  

10,00€               10,00 €    

Perda ou Extravio de documentos                     
7,00 €  

7,00€                 7,00 €    

Observações  

a) Cada alvéolo compreende Equipamento, Ligação Eléctrica e a inscrição até 4 Pessoas (Adultos ou Crianças); 

b) Desconto aplicáveis somente em época alta; 

c) Desconto de 5% para titulares de Carta de Campista ou Cartão Jovem ou Cartão 65, não acumuláveis com 
restantes descontos previstos; 

d) Os alvéolos e lugares de parqueamento estão sujeitos a disponibilidade; 

e) Os cidadãos portadores de deficiência estão isentos do pagamento de preços individuais quando aplicáveis; 

f) Nos Bungalows e Teepees: Check-in a partir das 16.00 Horas e Check-out até às 12.00 Horas; 

g) Não são permitidas reservas de Bungalows para uma só noite na época alta e aos fins-de-semana. Nos restantes 
períodos as reservas de uma só noite estão sujeitas ao agravamento de 25% do valor previsto para a diária;  

* - Época Festiva – Período de Carnaval, Páscoa e Fim-de-Ano; 

** - Só para utilizadores dos Bungalows;  

Rubrica  Descontos  Observações  

Pagamento Antecipado de Estadia 5% Duração de 
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Estadia 
Superior a 5 
Dias 

Ocupação do alvéolo superior a 15 noites 5% Só para 
alvéolos 

Ocupação do alvéolo superior a 30 noites 15% Só para 
alvéolos 

Carta de campista ou Cartão Autocaravanista ou cartão Jovem ou Cartão 65 5% Não 
acumulável 
com restantes 
descontos» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do n.º 2, do artigo 39.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou 

por  maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, 

Carlos Vitorino, Filipa Alves e Gastão Neves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, 

homologar a Tabela de Preços do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão acima 

transcrita.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.15. Programa de Apoio ao Associativismo Desporti vo/Infra-Estruturas. 

Candidatura de Setembro de 2009. Renúncia de apoio pelo Grupo Desportivo e 

Recreativo Bidoeirense (DLB n.º 517/10, Acta n.º 9,  de 12 de Abril) 

DLB N.º 1839/10 |  Presente a carta do Grupo Desportivo e Recreativo Bidoeirense 

(ENT 10/25316, de 20 de Dezembro), na qual solicita a renúncia ao apoio concedido 

pelo Município de Leiria ao Clube, no âmbito da candidatura efectuada em Setembro de 

2009, referente ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo (P.A.A.D.)/Infra-

Estruturas. 

Considerando que: 

a) No quadro das atribuições e competências definidas na Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, na sua alínea f) do n.º 1, do seu artigo 13.º, diz que os municípios 

dispõem de atribuições no domínio dos Tempos Livres e do Desporto, 

conjugadas com a 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; 

b) Através do P.A.A.D./Infra-Estruturas, são atribuídos apoios financeiros ao 

Clubes do concelho, designadamente na área da construção e beneficiação de 

infra-estruturas, permitindo a estes construir e/ou remodelar as instalações 

desportivas e sedes sociais, devidamente regimentados pelo respectivo 

regulamento (de acordo com a reformulação do P.A.A.D., aprovada em Reunião 

de Câmara de 2008.11.11, DLB n.º 1478/08, Acta n.º 23); 

c)  Para o efeito e no caso de atribuição de subsídios para obras, os Clubes têm 

que cumprir um conjunto de pressupostos enunciados no Regulamento 
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supracitado, nomeadamente “(…) apresentar factura(s) comprovativa(s) da 

realização da despesa (…);   

d) Foi atribuído ao GDR Bidoeirense, um apoio financeiro de €8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos euros), para o Campo de Futebol 11 Pelado: implantação de 

estrutura para suporte de terras (DLB n.º 517/10, Acta n.º 9 de 2010.04.12); 

e) De acordo com a justificação apresentada pelo Clube, verificaram-se algumas 

contrariedades no decorrer da intervenção, designadamente a impossibilidade 

de concretização das obras inicialmente planeadas e previstas no orçamento 

apresentado em sede de candidatura, devido ao perigo eminente de derrocada 

e consequente urgência na realização das mesmas; 

f)  A intervenção inicialmente proposta se revelou inadequada, e após análise por 

técnico credenciado, foram efectuados outro tipo de trabalhos de consolidação; 

Tendo ainda em conta, que constitui fundamento base para o desbloqueamento 

do apoio financeiro deliberado, que as facturas entregues pelo Clube coincidam com as 

obras realizadas e correspondente orçamento;  

Face ao exposto e ao teor da justificação acima mencionada, o Senhor 

Vereador António Martinho propôs a anuência à renúncia do apoio ao abrigo do PAAD 

em epígrafe, ao GDR Bidoeirense, no valor de €8.400,00 (oito mil e quatrocentos 

euros), bem como o estorno da respectiva verba (Proposta de cabimento n.º 1409/10, 

de 29 de Março). 

Mais propôs que se atribuísse ao Clube GDR Bidoirense um apoio financeiro no 

valor de €8.400,00 (oito mil e quatrocentos euros) para fazer face aos custos com os 

trabalhos de consolidação. 

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

concordar com a renúncia ao apoio supracitado e procedesse ao respectivo estorno da 

verba deliberada. 

Mais deliberou  que se atribuísse ao Clube GDR Bidoeirense um apoio 

financeiro no valor de €8.400,00 (oito mil e quatrocentos euros) para fazer face aos 

custos com os trabalhos de consolidação. 

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

4608/10, de 22 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze  

��������  D I V I S ÃO  D E  M O B I L I D AD E  E  TR ÂN S I T O  
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11.1. Colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal 

DLB N.º 1840/10  | Presente pelo Senhor Vereador António Martinho, várias solicitações 

para colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal, 

devidamente analisadas pela Divisão de Mobilidade e Trânsito: 

Entidade / 
Munícipe 

Registos 
Entrada Local Freguesia Proposta de sinalização 

Freguesia de 
Cortes 

Ent. 
4294/2010 Estrada 544-1 Cortes 

Colocação de sinal C13 
completo (Proibição de 
exceder a velocidade 
máxima de 50 quilómetros 
por hora) 

Freguesia de 
Colmeias 

Entfe. 
7916/2010 

Entroncamento 
Rua do Arneiro 
com Rua Cova da 
Marinha (lugar de 
Arneiro) 

Colmeias 

Colocação de 1 sinal B2 
completo (STOP - Paragem 
obrigatória em cruzamentos 
ou entroncamento) 

Entroncamento 
Rua Dr. Diogo Pais 
de Almeida Santos 
com Rua da Vala 
(lugar de Vale do 
Grou)  

Colocação de 1 sinal B2 
completo (STOP - Paragem 
obrigatória em cruzamentos 
ou entroncamento) 

Entroncamento 
Rua da Vala com 
Rua Vale do Grou 
(lugar de Vale do 
Grou)  

Colocação de 1 sinal J2 
completo (Direcção de via 
de acesso, com inscrição 
“Fátima”) 

Entroncamento 
Rua da Vala com 
Rua Cova da 
Marinha (lugar de 
Arneiro) 

Colocação de 1 sinal J2 
completo (Direcção de via 
de acesso, com inscrição 
“Fátima”) 

Freguesia de 
Maceira 

Entfe. 
5647/2010 

Rua de Leiria e 
arruamento de 
acesso ao Posto 
Médico de Maceira 

Maceira 

Colocação de 2 sinais H3 
(Trânsito de sentido único),  
2 sinais C1 (Sentido 
proibido) e 1 sinal H4 (Via 
pública sem saída), de 
acordo com planta anexa 
ao registo. 

João Rafael 
Galvão 

Ent. 
20060/2010 Rua da Malaposta Leiria 

Implementação de 
passagem para peões 
sobre-elevada, com 
pavimento diferenciado do 
existente, materializada 
com sinalização vertical de 
referência: 
 - 2 sinais I8 (Aproximação 
de travessia de crianças); 
 - 2 sinais H7 (Passagem 
para peões). 

Paulo Vieira 
Lourenço 

Ent. 
21787/2010 

Estrada da 
Marinha Grande Barosa 

Implementação de 
passagem para peões com 
sinalização horizontal, 
materializada com 
sinalização vertical de 
referência: 
 - 2 sinais H7 (Passagem 
para peões). 

Governo 
Civil do 
Distrito de 
Leiria 

Ent. 
18193/2010 

Rua Comissão de 
Iniciativa Leiria 

Implementação de 
passagem para peões com 
sinalização horizontal, 
materializada com 
sinalização vertical de 
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referência: 
 - 2 sinais H7 (Passagem 
para peões). 

Município de 
Leiria (DIMT) 

Int. 
11723/2010 

Sinalização 
direccional em 
cruzamentos e 
entroncamentos da 
cidade de Leiria 

Leiria 

Colocação de 6 sinais J3a 
(Indicação de âmbito 
urbano, com inscrição 
“museu da imagem em 
movimento”), de acordo 
com planta anexa ao 
registo 

Município de 
Leiria (DIMT) 

Int. 
10249/2010 

Rua da Paz, em 
Vale de Santa 
Catarina 

Caranguejeira 

Implementação de 
passagem para peões com 
sinalização horizontal, 
materializada com 
sinalização vertical de 
referência: 
 - 2 sinais H7 (Passagem 
para peões). 

Rua Heróis do 
Ultramar, em Vale 
do Sobreiro 

Implementação de 
passagem para peões com 
sinalização horizontal, 
materializada com 
sinalização vertical de 
referência: 
 - 2 sinais H7 (Passagem 
para peões). 

Rua do Comércio 

 - 2 sinais H1a 
(Estacionamento 
autorizado); 
 - 2 sinais adicionais 
Modelo 10b (Cargas e 
descargas); 
 - 2 sinais adicionais 
Modelo 7d (Dias úteis das 8 
às 20h); 
 - sinal adicional Modelo 3a 
(indicados de início ou fim 
de local regulamentado); 
- sinal adicional Modelo 3c 
(indicados de início ou fim 
de local regulamentado); 

Nesta sequência, o Senhor Vereador António Martinho propõe a colocação das 

sinalizações supra mencionadas, de acordo com o Regulamento de Sinalização do 

Trânsito, aprovado através do Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 

Propôs ainda que fosse retirada toda a sinalização existente nos locais que 

contrarie as sinalizações que agora são propostas. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o previsto 

nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei 

n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a 

colocação das sinalizações supra mencionadas, devendo os serviços dar conhecimento 

às forças de segurança locais. 

Mais deliberou  que os serviços do Município procedessem às diligências 

necessárias para a implementação das sinalizações acima referenciadas e remoção da 

sinalização existente nos locais que contrarie as sinalizações agora propostas.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.2. Alterações ao trânsito decorrentes de pedidos  de autorização para a 

realização de obras na via pública. Ratificação de despachos 

DLB N.º 1841/10  | Presente os despachos do Senhor Presidente Raul Castro de 

autorização de alterações ao trânsito decorrentes de vários pedidos de autorização 

para a realização de obras na via pública, devidamente analisados pela Divisão de 

Mobilidade e Trânsito: 

Entidade Actividade Registos 
Entrada 

Data de 
despacho 

do Sr. 
Presidente 

Data / 
Horário Freguesias Alterações ao 

Trânsito 

PT 
Comunicações, 
S.A. 

Ampliação de 
infraestruturas 
telefónicas 

Entrada 
23878/2010 

10 de 
Dezembro 

13 a 15 
de 
Dezembro 

Leiria 

Constrangimentos 
ao trânsito na 
Rua Rossio dos 
Borges. 

Entrada 
23671/2010 

10 de 
Dezembro 

6 a 8 de 
Dezembro Leiria 

Constrangimentos 
ao trânsito na 
Rua de Santiago. 

NOVOPCA 
Construtores, 
S.A. 

Utilização de 
explosivos. 
Construção 
de lanço do 
IC9 

Entfe. 
8853/2010 

14 de 
Dezembro 

Todos os 
dias às 
12h00 
e/ou 
17h00, 
com 
duração 
de 5 min, 
durante 3 
meses 

Santa 
Catarina da 
Serra 

Encerramento ao 
trânsito de 
caminhos rurais 
no Vale da Pedra. 

Lena 
Construções, 
S.A. 

Utilização de 
explosivos. 
Construção 
de lanço do 
IC9 

Entrada 
24056/2010 

10 de 
Dezembro 

Dias a 
programar 
com a 
GNR às 
14h30, 
com 
duração 
de 10 
min, 
durante 4 
meses 

Santa 
Catarina da 
Serra 

Encerramento ao 
trânsito da 
EM357, Rua da 
Bemposta, via de 
acesso ao 
complexo 
desportivo do 
União Desportiva 
da Serra e 
caminhos rurais. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas para a 

reunião de Câmara anterior à realização das iniciativas, o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu os despachos de autorização das 

alterações ao trânsito supra mencionados, a serem ratificados em reunião de Câmara, 

nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Planos de Sinalização Temporária PST.28.M e 3 1.M. (ENT. 22108/2010) 

DLB N.º 1842/10  | Presente os Planos de Sinalização Temporária PST.28.M e 31.M. 

desenvolvidos pela MSF Engenharia, S.A. no âmbito das obras de alargamento do IC2. 

De acordo com informação dos serviços municipais, a implementação da sinalização 

destina-se a encerrar ao trânsito caminhos florestais localizados em Vale do Horto, na 
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freguesia de Azoia, intersectando a plena via junto à futura PS8, ao PK 8+00 e PK 

8+300. Trata-se de caminhos com largura média de 3,50metros em terra batida, que 

servem de acesso a propriedades, considerando-se o tráfego muito reduzido. Tendo 

em conta que os caminhos afectados apenas serão interrompidos junto à plena via, 

considera-se que o seu corte não trará grandes transtornos à população. 

Verifica-se que foi considerada toda a sinalização necessária de carácter temporário de 

obras e obstáculos, de acordo com o estabelecido em reunião no local, bem como com 

os termos do Decreto Regulamentar n.º 22 A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 20 

de Agosto. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando que, pelo 

disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 7, ambos do 

Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, o ordenamento do trânsito e a sinalização 

das vias públicas compete à entidade gestora da via, neste caso, por serem vias 

municipais, deliberou por  unanimidade  aprovar os Planos de Sinalização Temporária 

PST.28.M e 31.M. 

Mais deliberou  que os serviços devem dar conhecimento, às forças de 

segurança e entidade coordenadora de emergência médica. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4. Plano de Sinalização Temporária PST.48.M. Rat ificação do despacho (ENT. 

24048/2010) 

DLB N.º 1843/10  | Presente o pedido de aprovação do Projecto de Sinalização 

Temporária PST.48.M. promovido pela MSF Engenharia, SA, na qualidade de 

adjudicatária da empreitada “Subconcessão Litoral Oeste” e executora de lanço do 

alargamento do IC2. 

A sinalização temporária, implementada a partir de 13 de Dezembro na Rua da 

Serração Nova, Freguesia de Azoia, refere-se a um Plano de Acesso à obra ao Pk 

11+650. Será garantida a circulação normal do tráfego, com a utilização de sinaleiros 

que permitam reforçar o alerta de redução de velocidades quando for previsto a saída 

de obra de tráfego pesado. 

Mais se informa que a previsão de implementação do PST tem prazo previsto 

de 8 meses. 

O projecto de sinalização temporária foi objecto de informação favorável dos 

serviços, dado que se verifica o cumprimento do disposto nos Decretos 

Regulamentares n.º 22-A/98, de 1 de Outubro e n.º 41/2002, de 20 de Agosto. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 
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entidade gestora da via a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta para 

a reunião de Câmara anterior à implementação do PST.48.M., o Senhor Presidente da 

Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de autorização no dia 10 de 

Dezembro, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do Artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.5. Alterações ao trânsito decorrentes de pedido de licenciamento de realização 

de espectáculos desportivos e divertimentos público s ao ar livre. Ratificação de 

despacho 

DLB N.º 1844/10  | Presente, pelo Senhor Presidente Raul Castro, o despacho de 

autorização das alterações ao trânsito necessárias à realização da prova de atletismo 

"21º Grande Prémio Atletismo (Memorial Fernando Figueiredo)", que decorreu no dia 8 

de Dezembro de 2010, no seguimento de solicitação da colectividade Centro Popular e 

Recreativo A-do-Barbas. 

Considerando que foi emitido o parecer favorável da GNR (Ent. 24344/10), de 

acordo com o estabelecido n.º 2 do artigo 31º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de 

Dezembro. 

Considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

utilização da via pública para a realização de actividades de carácter desportivo, festivo 

ou outras que possam afectar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada 

pelas entidades competentes e que se entende por entidade gestora da via a Câmara 

Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005. 

Considerando ainda que não houve tempo necessário para agendar a proposta 

para a reunião de Câmara anterior à realização da prova desportiva, o Senhor 

Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu despacho de autorização 

das alterações ao trânsito assinaladas no percurso da prova, datado de 7 de 

Dezembro, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.6. Rectificação à deliberação de 14 de Dezembro:  “Alterações ao trânsito na 

Rua Tenente Valadim – Empreitada EPA8 do Programa d e Acção Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (P ALOR)” 

DLB N.º 1845/10  | No passado dia 14 de Dezembro foi aprovada a deliberação que 

estabelece as alterações ao trânsito relativas à segunda fase da empreitada EPA 8 - 

“Requalificação da Rua Tenente Valadim”, englobada no Programa de Acção Local 

para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), candidatura 

aprovada no Instrumento de Política “Parcerias para a Regeneração Urbana”, inscrito 

no Eixo 2. – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos do Mais Centro - 

Programa Operacional Regional do Centro. 

As alterações propostas pela DIMT tinham como fundamento: 

1.- Evitar o constrangimento de circulação na Rotunda do Sinaleiro, rótula fundamental 

na distribuição de tráfego na zona central: 

• Redução do número de entradas na Rotunda do Sinaleiro para duas, com a 

supressão do trânsito entre o edifício “O Paço” e a rotunda; 

• Permissão de duplo sentido na Rua Conde Ferreira e Rua de Tomar (antigo 

hospital), possibilitando as ligações entre Norte e Este pela Rua Comissão de 

Iniciativa, sem que seja necessário passar na Rotunda do Sinaleiro. 

2.- Necessário garantir a funcionalidade dos transportes públicos colectivos, com 

alterações mínimas aos seus percursos. 

3.- Utilização do IC2 como ligação Norte / Sul, mesmo com as dificuldades criadas pela 

não conclusão da ligação Parceiros-Leiria. 

4.- Aumento da oferta de estacionamento na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque e 

Rua Comissão de Iniciativa. 

Tendo-se verificado que o IC2 ainda não funciona como via alternativa ao centro da 

cidade e a Rua dos Mártires continua a sofrer constrangimentos elevados, torna-se 

necessário manter os actuais sentidos na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque e 

Rua de São Francisco, dado que ficando a zona central de Leiria apenas com entrada 

pela Rotunda do Sinaleiro, obriga ao atravessamento da cidade em vias já 

congestionadas pelos veículos vindos de Norte. 

Dado o exposto será necessário rectificar as alterações ao trânsito aprovadas na 

deliberação anterior, devendo ser implementadas as que se apresentam na imagem 

seguinte: 
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Arruamentos com alterações ao trânsito: 

Largo 5 de Outubro - Trânsito apenas no sentido entre a Rotunda do Sinaleiro e a 

Avenida Heróis de Angola. 

Rua de Tomar  - Trânsito em ambos os sentidos entre a EDP e o antigo hospital. 

Proibido virar para a Rua do Lis / Comissão de Iniciativa 

Rua Comissão de Iniciativa  - Trânsito apenas no sentido entre a Fonte Quente e o 

antigo hospital 

Rua do Lis  - Trânsito apenas num sentido. Possível virar à direita, em direcção à 

ponte, ou à esquerda, em direcção aos Bombeiros Municipais 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, aprovou a programação das 

obras e, considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 
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realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 

entidade gestora da via a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por unanimidade  aprovar as 

rectificações às alterações ao trânsito aprovadas na deliberação de 14 de Dezembro, 

de acordo com a figura anterior. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação às empresas concessionárias de 

serviços públicos, ao Coordenador da Emergência Médica, aos taxistas e à Policia de 

Segurança Pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.7. Vias do Hospital Distrital de Santo André. Ap rovação da sinalização do 

trânsito (ENT. 24775/2010) 

DLB N.º 1846/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a solicitação do 

Conselho de Administração do Hospital de Santo André para aprovação do projecto de 

sinalização de trânsito das vias interiores do Hospital, apresentado em planta anexa ao 

ofício. 

O projecto proposto consiste na substituição da sinalização de trânsito 

actualmente existente, dado que o Conselho de Administração do Hospital pretende 

optimizar a circulação e estacionamento de viaturas automóveis, tendo introduzido 

parques de estacionamento tarifados e zonas de estacionamento de duração limitada. 

Considerando que o Código da Estrada, na alínea u) do Artigo 1.º, refere que «Via 

equiparada a via pública» é uma via de comunicação terrestre do domínio privado 

aberta ao trânsito público e que, de acordo com o n.º 2 do Artigo 2.º, o disposto no 

diploma é também aplicável nas vias do domínio privado, quando abertas ao trânsito 

público. 

Considerando que o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, que 

aprovou o Regulamento de Sinalização do Trânsito refere, no n.º 1 do artigo 3.º, que a 

instalação de sinais de trânsito nas vias públicas só pode ser efectuada pelas entidades 

competentes para a sua sinalização ou mediante autorização destas entidades, propõe-

se a aprovação do projecto de sinalização enviado pelo Conselho de Administração do 

Hospital de Santo André. 

A Câmara Municipal, após análise do exposto, deliberou por  unanimidade  

aprovar o projecto de sinalização para os arruamentos e parques de estacionamento do 

Hospital de Santo André. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação ao Conselho de Administração do 

Hospital de Santo André e às forças de segurança. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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11.8. Parques de estacionamento do Hospital Distrit al de Santo André. Aprovação 

das condições de utilização e do modo de determinaç ão do preço devido pelo 

estacionamento (ENT. 25184/2010) 

DLB N.º 1847/10  | Retirado. 

 

11.9. Reestruturação da rede de transportes público s colectivo urbanos em 

Leiria. Alterações ao percurso da circular urbana M obilis 

DLB N.º 1848/10  | Pelo Senhor Vereador António Martinho, foi presente a proposta que 

abaixo se transcreve, relativa a alterações a introduzir no circuito urbano de transporte 

colectivo Mobilis, tendo em vista a optimização do serviço. 

1.- Eliminação de paragens com uma utilização residual, designadamente: 

— Casa Mortuária/Cemitério 

Em período de férias escolares, a paragem regista uma utilização de 11 

passageiros/semana, o que equivale a 0,23 passageiros/circulação e a uma taxa 

de ocupação do autocarro por circulação de 1,1% (quadro 1). 

Em período escolar, a paragem regista uma utilização de 9 passageiros/semana, 

o que equivale a 0,18 passageiros/circulação e a uma taxa de ocupação do 

autocarro por circulação de 0,9% (quadro 2). 

— Rua Paulo VI 

Em período de férias escolares, a paragem regista uma utilização de 20 

passageiros/semana, o que equivale a 0,43 passageiros/circulação e a uma taxa 

de ocupação do autocarro por circulação de 2,1% (quadro 1). 

Em período escolar, a paragem regista uma utilização de 45 

passageiros/semana, o que equivale a 0,96 passageiros/circulação e a uma taxa 

de ocupação do autocarro por circulação de 4,6% (quadro 2). 

Haverá uma reformulação de horários na Linha Urbana 4 (Andrinos – Ponte da 

Pedra) que serve esta paragem, para que os horários que os utentes do Mobilis 

utilizam o percurso para o centro da cidade sejam assegurados por horários da 

linha urbana que serão coincidentes com os actuais horários do Mobilis. Por outro 

lado, os alunos da escola secundária Dr. Correia Mateus que utilizam esta 

paragem passarão a utilizar a paragem existente na N113, junto à escola. 

— Ponte das Mestras (Cinema City) 

Em período de férias escolares, a paragem regista uma utilização de 10 

passageiros/semana o que equivale a 0,11 passageiros/circulação e a uma taxa 

de ocupação do autocarro por circulação de 0,5% (quadro 1). 

Em período escolar, a paragem regista uma utilização de 23 passageiros/semana 

o que equivale a 0,25 passageiros/circulação e a uma taxa de ocupação do 

autocarro por circulação de 1,2% (quadro 2). 

Quadro 1: utilização das paragens a eliminar (féria s escolares_Agosto) 
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paragem 

n.º de 
entradas e 

saídas/ 
semana 

n.º de 
entradas e 
saídas/dia 

n.º de 
circulações/ 

dia 

n.º de 
circulações/ 

semana 

n.º de 
passageiros/ 
circulação/ 

dia 
lotação do 

veículo % ocupação 

Cemitério 66 11 47 253 0,23 21 1,1% 

R. Paulo VI 122 20 47 253 0,43 21 2,1% 

Pte das Mestras 59 10 91 473 0,11 21 0,5% 
 
Quadro 2: utilização das paragens a eliminar (perío do escolar_Outubro) 

paragem 

n.º de 
entradas e 

saídas/ 
semana 

n.º de 
entradas e 
saídas/dia 

n.º de 
circulações/ 

dia 

n.º de 
circulações/ 

semana 

n.º de 
passageiros/ 
circulação/ 

dia 
lotação do 

veículo % ocupação 

Cemitério 52 9 47 253 0,18 21 0,9% 

R. Paulo VI 271 45 47 253 0,96 21 4,6% 

Pte das Mestras 135 23 91 473 0,25 21 1,2% 

 

2.- Extensão dos percursos existentes a equipamentos de saúde e de ensino, com uma 

procura significativa, designadamente, o Hospital Distrital de Sto. André e o Campus 2 

do Instituto Politécnico de Leiria. 

O percurso do mobilis passará a ser o que se apresenta na figura seguinte: 
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A Câmara Municipal, considerando que é da competência dos órgãos 

municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos na rede de 

transportes regulares urbanos, tal como disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e de acordo com o disposto no artigo 9.º do 

«Contrato complementar ao contrato de concessão do serviço público de transportes 

colectivos urbanos na área do Concelho de Leiria», após análise do exposto, deliberou 

por  maioria  com os votos contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Carlos 

Vitorino, Filipa Alves e Gastão Neves e o voto de abstenção da senhora Vereadora 

Isabel Gonçalves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, aprovar as alterações de 

pormenor ao percurso do mobilis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.10. Alterações ao projecto de rede ciclável da c idade de Leiria (INT. 

12424/2010) 

DLB N.º 1849/10  | Retirado. 

 

11.11. Revisão anual do valor do contrato complemen tar ao contrato de 

concessão do serviço público de transportes colecti vos urbanos na área do 

Concelho de Leiria (circular urbana mobilis) 

DLB N.º 1850/10  | Presente informação do Gabinete de Apoio ao Vereador António 

Martinho (INT. 14191/2010) relativa ao valor do contrato complementar ao contrato de 

concessão do serviço público de transportes colectivos urbanos na área do Concelho 

de Leiria, estabelecido entre o Município de Leiria e a Rodoviária do Tejo, S.A., que deu 

origem ao serviço mobilis – Circular Urbana de Leiria. 

1.- Actualização do valor do contrato do serviço mo bilis 

Pela deliberação n.º 1215/08, de 16 de Setembro, foi aprovado o aumento da frota do 

novo circuito de transportes públicos na cidade de Leiria de quatro para seis unidades e 

efectuada uma revisão ao contrato complementar, com a introdução de duas 

alterações: 

 - Na Cláusula Segunda ficou acordado que o Município de Leiria pagaria anualmente, 

em duodécimos, a quantia de €446.832,79, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à 

qual será deduzida a receita proveniente das tarifas cobradas mensalmente aos 

passageiros. 

 - Na Cláusula Nona ficou determinado que será efectuada a revisão anual do valor do 

contrato obedecendo à aplicação da fórmula a seguir indicada: 

Pi = Po(0,65(IPCi/IPCo) + 0,35(Gi/Go)) 

Em que o índice (i) representa o ano em que se pretende a revisão do contrato e o 

índice (o) o ano em que foi realizada a última revisão do contrato, e sendo: 
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Gi e Go, respectivamente, o preço do combustível utilizado nos meses de Janeiro do 

ano (i) e do seu homólogo (o). 

Pi e Po, respectivamente, o valor do contrato no ano (i) e no ano (o). 

IPCi e IPCo, respectivamente, o valor do índice de preços ao consumidor no 

continente, excluindo a habitação, no ano (i) e no ano (o). 

O valor do contrato actualizado para cada ano entra em vigor no dia um de Março, 

devendo para o efeito a Rodoviária do Tejo, S.A. facultar ao Município de Leiria, até ao 

dia um de Fevereiro de cada ano, os elementos necessários ao parecer vinculativo 

sobre o valor actualizado do contrato. 

2.- Valor do contrato entre Março de 2009 e Feverei ro de 2010 

Ao contrário do previsto na revisão do contrato do mobilis, a Rodoviária do Tejo 

solicitou a revisão do valor do mesmo apenas no dia 12 de Janeiro de 2010 (ENT-

2010/1057).  

Da aplicação da fórmula atrás apresentada, o valor do contrato para este período foi 

calculado em €414.518,92, tendo como base os seguintes valores: 

Po - €446.832,79 

Go - €1,199 

Gi - €0,949 

IPCo – 98,5 (Janeiro 2008) 

IPCi – 98,6 (Janeiro de 2009) 

Valor mensal - €34.543,24 

Da implementação dos valores fornecidos pela Rodoviária do Tejo e pelo INE, verificou-

se a correcção da proposta de revisão do valor do contrato. 

3.- Valor do contrato entre Março de 2010 e Feverei ro de 2011 

Tal como no período homólogo anterior, a Rodoviária do Tejo solicitou a revisão do 

valor do mesmo apenas no dia 2 de Novembro de 2010 (ENT-2010/22268).  

Aplicação da fórmula: Pi - €435.244,87, tendo como base os seguintes valores: 

Gi – €1,084 

Go – €0,949 

IPCi – 98,6 (Janeiro 2010) 

IPCo – 98,6 (Janeiro de 2009) 

Po - €414.518,92 

Valor mensal - €36.270,41 

Da implementação dos valores fornecidos pela Rodoviária do Tejo e pelo INE, verificou-

se a correcção da proposta de revisão do valor do contrato. 

4.- Desajustamentos nos horários do serviço mobilis  

No âmbito do estudo das alterações do percurso do mobilis foi solicitado à Rodoviária 

do Tejo a contagem do número semanal de passageiros nas paragens a suprimir. Do 

levantamento enviado à Câmara Municipal, do qual constavam os horários, verificam-
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se que efectuados 5 percursos estão desajustados relativamente aos percursos que se 

encontram estabelecidos na revisão ao contrato. 

Pelos horários do percurso nocturno, iguais aos estabelecidos no contrato 

inicial, verifica-se falta de ajustamentos dos horários após a assinatura do contrato, em 

Março de 2009. 

Nestas circunstâncias, os percursos efectuados e não ajustados aos horários, 

contabilizando o período Abril/2009 a Dezembro/2010, resultam num crédito a favor do 

Município de €42.731,45. 

A Câmara Municipal, apreciou o exposto e tomou conhecimento  das 

actualizações do valor do contrato complementar ao contrato de concessão do serviço 

público de transportes colectivos urbanos na área do Concelho de Leiria para os 

períodos entre Março de 2009 e Fevereiro de 2010 e Março de 2010 e Fevereiro de 

2011. 

Tomou ainda conhecimento  dos desajustamentos nos horários do serviço 

Mobilis, tendo instruído os serviços municipais para comunicar à Rodoviária do Tejo, 

SA. o dever de cumprir rigorosamente o contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  D IV IS Ã O  D E  A S S U N T OS  SO C I A I S  

 

12.1. Alteração do valor de arrendamento. Regime de  renda apoiada 

DLB N.º 1851/10  | Presente, pela Divisão de Assuntos Sociais, proposta no sentido de 

ser ratificada a decisão de redução do valor do arrendamento da habitação sita no 3.º 

Esquerdo do Lote 15 do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, freguesia de Marrazes, 

atribuída a Eulália de Jesus Gomes Pereira Teotónio por deliberação de Câmara de 13 

de Julho de 2010, dado que os rendimentos do agregado familiar sofreram uma 

alteração no âmbito do rendimento social de inserção. 

Considerando o disposto no n.º 3 do artigo 8 do Decreto-lei n.º 166/93 de 7 de 

Maio, e a alteração do rendimento mensal corrigido do agregado familiar, de €516,20 

(quinhentos e dezasseis euros e vinte cêntimos) para €375,88 (trezentos e setenta e 

cinco euros e oitenta e oito cêntimos), propõe-se a ratificação da decisão de alteração 

da renda fixada por deliberação de 13 de Julho de 2010 no valor mensal de €22,42 

(vinte e dois euros e quarenta e dois cêntimos), para €7,00 (sete euros) com efeitos a 

partir de 1 de Janeiro de 2011. 

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

concordar com a proposta nos termos acima descritos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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12.2. Jantar da Solidariedade 2010, Patrocínio. Rat ificação de despacho 

DLB N.º 1852/10  | Considerando o interesse manifestado por diversas entidades no 

sentido de se associarem ao Jantar da Solidariedade a realizar no dia 21 de Dezembro 

de 2010, sob a organização conjunta do Município de Leiria, Associação Social 

Adventista, Associação de Solidariedade Académico de Leiria, delegação de Leiria da 

Cruz Vermelha, Lions de Leiria, e Rotary Club de Leiria, e Juntas de Freguesia, através 

de vários apoios, o Modelo Continente Hipermercados, SA com sede na Rua João 

Mendonça, 529 – 6.º Dt.º, 4464-501 Senhora da Hora, contribuinte n.º 502 011 475, 

concedeu €200,00 (duzentos euros), para aquisição de bens alimentares para o Jantar. 

O referido valor foi aceite por despacho do Sr. Presidente datado de 10 de Dezembro 

de 2010. 

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

ratificar o despacho do Senhor Presidente sobre o apoio concedido no valor de €200,00 

(duzentos euros) destinado ao Jantar de Solidariedade.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.3. Atribuição de apoio financeiro à Cáritas Dioc esana de Leiria 

DLB N.º 1853/10  | Presente proposta no sentido de ser atribuído um apoio financeiro à 

Cáritas Diocesana de Leiria no valor total de €22.604,87 (vinte e dois mil seiscentos e 

quatro euros e oitenta e sete cêntimos) para melhoria de duas habitações de famílias 

carenciadas, uma delas situada na freguesia de Caranguejeira e outra na freguesia de 

Amor (ENT 2010/25225 e ENT 2010/25226, respectivamente).  

A situação da freguesia de Caranguejeira diz respeito à habitação de Emília de 

Jesus Costa, sita na Rua dos Loureiros, n.º 3, a qual não reúne as condições mínimas 

de habitabilidade (Informação Social/DIAS n.º 186/2010). A munícipe vive sozinha 

dispondo apenas do rendimento social de inserção, e tem vindo a ser acompanhada 

pela Cáritas Paroquial de Caranguejeira (ENT 2010/24311), que providenciou o 

respectivo orçamento no valor de €11.000,00 (onze mil euros). A situação foi 

identificada e encaminhada para a Câmara Municipal pelo Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Caranguejeira (ENT 2010/8114). 

A situação da freguesia de Amor diz respeito à habitação de José Fernandes 

Alves Barbeiro e sua família, sita na Tv. Carreirinho, n.º 60, Casal do Claros, a qual, por 

motivo de incêndio ocorrido em 23 de Maio de 2010, deixou de reunir as condições 

mínimas de habitabilidade (Informação Social/DIAS nº 98 e nº 185/2010).  

A família, composta pelo casal e um filho de 14 anos de idade, dispõe de baixos 

rendimentos (salário mínimo e rendimento social de inserção), não possuindo seguro 

do edifício com validade à data do incêndio. A Conferência de São Vicente Paulo de 

Amor tem acompanhado a situação (ENT 2010/20836; ENT 2010/18227) 

providenciando o respectivo orçamento no valor de €11.604,87 (onze mil seiscentos e 
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quatro euros e oitenta e sete cêntimos). A situação foi identificada e encaminhada para 

a Câmara Municipal pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia (ENTFE 2010/4138).  

Considerando a responsabilidade da Câmara Municipal em matéria de apoio à 

habitação em situações de carência económica, como são os casos aqui presentes, e, 

a mobilização das comunidades locais, nomeadamente, Juntas de Freguesia e 

organizações não governamentais, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no 

valor total de €22.604,87 (vinte e dois mil seiscentos e quatro euros e oitenta e sete 

cêntimos), à Cáritas Diocesana de Leiria, destinando-se €11.000,00 (onze mil euros) à 

melhoria da habitação de Emília de Jesus Costa, da freguesia de Caranguejeira, e de 

€11.604,87 (onze mil seiscentos e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) à melhoria 

da habitação de José Fernandes Alves Barbeiro e sua família, da freguesia de Amor. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em conta o indiscutível 

interesse municipal na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, 

designadamente, quanto à melhoria das condições de habitação de famílias 

carenciadas, e no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pela 

alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do artigo 24.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, deliberou por unanimidade  atribuir um apoio financeiro à Cáritas 

Diocesana de Leiria no valor total de €22.604,87 (vinte e dois mil seiscentos e quatro 

euros e oitenta e sete cêntimos), destinando-se €11.000,00 (onze mil euros) à melhoria 

da habitação de Emília de Jesus Costa, da freguesia de Caranguejeira, e de 

€11.604,87 (onze mil seiscentos e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) à melhoria 

da habitação de José Fernandes Alves Barbeiro e sua família, da freguesia de Amor. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2010, rubrica 2010- I -53 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4512/10, de 

16 de Dezembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.4. Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar  entre o Município de Leiria, o 

Centro Distrital de Leiria, do Instituto da Seguran ça Social, I.P., a Polícia de 

Segurança Pública e a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência do 

Distrito de Leiria 

DLB N.º 1854/10  | Presente a minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria, o Centro Distrital de Leiria, do Instituto da Segurança Social, I.P., a 

Polícia de Segurança Pública e a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência 

do Distrito de Leiria, cujo teor se transcreve: 

“(Minuta)  PROTOCOLO de COLABORAÇÃO 

Considerando as atribuições e competências cometidas às Autarquias Locais, em 

especial aos Municípios, no que concerne ao combate à pobreza e à exclusão social, 
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mediante a participação, em cooperação com instituições de solidariedade social e em 

parceria com a Administração Central, em programas e projectos de acção social de 

âmbito municipal; 

Considerando que as pessoas vulgarmente conhecidas como “arrumadores de 

automóveis” nos parques e demais lugares de estacionamento constituem a face visível 

de um problema social existente na cidade de Leiria; 

Considerando a necessidade de proporcionar a todos um trabalho socialmente 

necessário e útil, através do estabelecimento de um programa para o efeito; 

Considerando que o Município de Leiria pretende implementar o seu programa “Viver 

com Trabalho”, cujas linhas gerais se traduzem em dignificar o ser humano, através da 

sua inserção sócio-profissional; 

Considerando que o estabelecimento de parcerias se tem revelado fundamental para o 

sucesso das intervenções territorializadas; 

Considerando a indispensabilidade de colaboração de diversas entidades públicas para 

a prossecução do programa “Viver com Trabalho”, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 

505 181 266, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, no uso dos poderes conferidos 

por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, tomada em sua reunião de ______ de 

___________ de _____, como primeiro outorgante, o Centro Distrital de Leiria, do 

Instituto da Segurança Social, I.P., N.I.P.C. 505305500, com sede mo Largo da 

República, n.º 3, 2414-001 LEIRIA, representado pelo seu Director José Fernando 

Gonçalves como segundo outorgante, pela Polícia de Segurança Pública, N.I.P.C. 

600006662, com sede no Largo da Penha de França, n.º 1, 1199-010 LISBOA, 

representado pelo Comandante Distrital da Polícia de Leiria, Intendente Rui Manuel 

Almeida Conde, no uso dos poderes conferidos por Despacho do Director Nacional da 

PSP, de 15 de Novembro de 2010, como terceira outorgante, a, Comissão para a 

Dissuasão da Toxicodependência do Distrito de Leiria, N.I.P.C. 506452654, com sede 

na Rua Tenente Valadim, n.º 13, 2410-190 LEIRIA, representada pela sua Presidente 

Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 4º, n.º 

2 do DL 130-A/2001, como quarta outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto no 

alínea h) do n.º 1 do artigo 13.º conjugado com o n.º 3 do artigo 23.º, ambos da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e do preceituado na alínea c) do n.º 4 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, o qual 

se passa reger pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto definir entre todos os outorgantes um conjunto de 

actividades a desenvolver no âmbito do programa “Viver com Trabalho”, em especial no 

domínio da inserção dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI). 
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Cláusula Segunda 

(Obrigações e compromissos do Município de Leiria) 

No âmbito deste protocolo, o Município de Leiria compromete-se a: 

a) Candidatar-se ao Programa “Contrato de Emprego e Inserção +”, para dez 

beneficiários do RSI; 

b) Celebrar os competentes contratos com os beneficiários seleccionados, após a 

aprovação do Programa “Contrato de Emprego e Inserção +”, pelo Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, I.P.; 

c) Facultar no início do programa uma acção de sensibilização/formação para o 

desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais; 

d) Supervisionar o trabalho dos beneficiários seleccionados do Programa “Contrato de 

Emprego e Inserção +”, através da Divisão dos Parques e Espaços Verdes da Câmara 

Municipal de Leiria. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações e compromissos do Centro Distrital de L eiria do Instituto de 

Segurança Social, I.P.) 

Constitui obrigação do Centro Distrital de Leiria do Instituto de Segurança Social I.P., 

enquanto elemento coordenador do Núcleo Local de Inserção (NLI), no âmbito deste 

protocolo, relativamente aos beneficiários seleccionados, diligenciar a revisão, sempre 

que se justifique, dos respectivos Acordos de Inserção. 

Cláusula Quarta 

(Obrigações e compromissos da Comissão para a Dissu asão da 

Toxicodependência do Distrito de Leiria) 

Ao abrigo do presente protocolo constitui obrigação da Comissão para a Dissuasão da 

Toxicodependência do Distrito de Leiria acompanhar/motivar os beneficiários 

seleccionados que estejam vinculados ao serviço, no âmbito das suas competências. 

Cláusula Quinta 

(Obrigações e compromissos da Polícia de Segurança Pública) 

A Polícia de Segurança Pública, no âmbito deste protocolo, compromete-se a 

assegurar a vigilância dos locais libertados pelos beneficiários seleccionados, no 

sentido de evitar que os mesmos sejam ocupados por outros “arrumadores”, bem como 

sensibilizar todos os restantes não integrados neste Programa para abandonarem esta 

actividade. 

Cláusula Sexta 

(Obrigações conjuntas) 

Constitui obrigação de todas as entidades promover conjuntamente acções de 

informação junto dos beneficiários seleccionados, acerca dos direitos/deveres inerentes 

ao programa “Contrato de Emprego e Inserção +” e da articulação que será feita entre 

as entidades intervenientes no âmbito do acompanhamento individual. 
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Cláusula Sétima 

(Acompanhamento do programa “Contrato de Emprego e Inserção +”) 

O acompanhamento técnico do programa “Contrato de Emprego e Inserção +” será 

efectuado por uma Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, composta por 

um representante de cada uma das partes outorgantes. 

Cláusula Oitava 

(Competências da Comissão Técnica de Acompanhamento  a Avaliação do 

programa “Contrato de Emprego e Inserção +”) 

Compete à Comissão Técnica de Acompanhamento a Avaliação, designadamente: 

a) Elaborar um relatório bimensal quanto ao desenvolvimento do Programa; 

b) Apresentar, sempre que tal se justifique e de forma fundamentada, propostas de 

suspensão, revogação ou alteração ao Programa por qualquer das partes outorgantes; 

c) Decorridos seis meses de realização do programa e após avaliação de desempenho 

de cada beneficiário seleccionado, a encontrar medidas de integração definitiva dos 

que revelaram capacidade de trabalho e possibilidade de integração no mercado de 

trabalho. 

Cláusula Nona 

(Aditamentos) 

Este protocolo apenas poderá ser modificado e alterado por documento escrito, sob a 

forma de adenda, e por acordo mútuo dos outorgantes. 

Cláusula Décima 

(Vigência) 

O presente protocolo tem a duração de doze meses, período coincidente com o 

Programa “Contrato de Emprego e Inserção +”. 

Cláusula Décima Primeira 

(Casos omissos e dúvidas) 

As situações não previstas no presente protocolo, bem como as dúvidas suscitadas 

pela aplicação do mesmo, serão resolvidas por acordo mútuo dos outorgantes. 

*** 

Este protocolo, 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, é feito em quadruplicado, valendo a cópia como original, 

composto por quatro páginas e devidamente assinado pelas Partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, _____ de Janeiro de 2011 

Pelo Município de Leiria - Raul Castro (Presidente da Câmara Municipal de Leiria) | 

Pelo Centro Distrital de Leiria, do Instituto da Segurança Social, I.P. (José Fernando 

Gonçalves) | Pela Polícia de Segurança Pública (Rui Manuel Almeida Conde) | Pela 
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Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência para o distrito de Leiria (Lígia Maria 

Guerra Gouveia Pedrosa)» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 

3 do artigo 23.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e na alínea h) do n.º 2 do artigo 

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

Janeiro, deliberou por unanimidade  concordar com o teor da minuta do presente 

protocolo. 

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 
��������  G AB I N E T E  D E  AP O I O  AO  SE N H O R  VE R E AD O R  G O N Ç AL O  L O P E S  

 

Parecer sobre o Estatuto Jurídico do Teatro José Lú cio da Silva (TJLS). 

Apresentação do parecer e apoio financeiro 

DLB N.º 1855/10  | Considerando: 

1. O pedido do Sr. Director do Teatro José Lúcio da Silva, Dr. José Pires, constante da 

ENT. 2010/12840, que constitui anexo à presente deliberação e dela faz parte 

integrante (ANEXO C), fundamentado em preocupações de ordem jurídica e financeira, 

que surgiram na sequência de auditoria externa, realizada neste Município, 

designadamente: 

a) Responsabilidade financeira pela gestão de dinheiros públicos (transferências anuais 

do Município de Leiria); 

b) Contratação e gestão de recursos humanos; 

c) Cumprimento dos procedimentos concursais para aquisição de bens e serviços; 

d) Prestação de contas, quer ao Município de Leiria, quer a entidades externas, 

nomeadamente ao Tribunal de Contas, motivadas pelo facto do Teatro José Lúcio da 

Silva ter sido objecto de doação ao Município de Leiria e de nunca haver sido tratado 

como fazendo parte de um serviço municipal, funcionando ao longo de 44 anos com 

uma gestão autónoma, quer patrimonial e administrativa, quer financeira, desprovido, 

até hoje, de personalidade jurídica. 

2. A Informação n.º 225/2010, da Divisão Jurídica, que constitui anexo à presente 

deliberação e dela faz parte integrante, orientada essencialmente para o estudo de 

possíveis regimes jurídicos a aplicar ao Teatro José Lúcio da Silva (TJLS), apresenta 

três cenários teoricamente possíveis para a regularização do seu estatuto jurídico, a 

saber: 

a) A criação de uma fundação; 
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b) A criação de uma empresa municipal; 

c) A integração nos serviços municipais. 

3. A reunião ocorrida no Tribunal de Contas, que se realizou no dia 27 de Outubro de 

2010, na sua sede, em Lisboa onde ficou claro que os técnicos do Tribunal de Contas 

partilhavam do nosso entendimento de que urge clarificar o estatuto jurídico do TJLS, 

porquanto que a actual situação coloca questões que poderão ser gravosas, quer para 

o Município, quer para os seus órgãos, quer para os seus eleitos e responsáveis, 

devido às transferências que o Município de Leiria realiza anualmente para o Teatro 

José Lúcio da Silva, as quais são susceptíveis de ser fiscalizadas pelo próprio Tribunal 

de Contas. 

4. Que o trabalho preparatório/estudo que levará à constituição da fundação deve ser 

realizado por um perito em Direito Administrativo, atendendo à complexidade jurídica 

da matéria em causa, nomeadamente devendo conter o diagnóstico da situação actual 

do Teatro José Lúcio da Silva, o estudo sobre a melhor forma jurídica de 

transformar/criar a fundação; uma proposta de estatutos e minuta de escritura de 

constituição da fundação e os procedimentos indispensáveis à sua concretização. 

5. Que a Universidade de Coimbra é a mais antiga das universidades portuguesas e 

com reconhecimento nacional e internacional; 

6. Que na mesma Universidade encontram-se distintos profissionais na área da 

docência e do direito administrativo; 

7. Que após contacto com o Professor Doutor Vieira de Andrade especialista em Direito 

Administrativo da Universidade de Coimbra, este indicou como perito em Direito 

Administrativo para a emissão de parecer jurídico especializado, o Mestre Licínio 

Lopes, Assistente da Faculdade de Direito de Coimbra; 

8. Que o parecer já foi emitido pelo Mestre Licínio Lopes, Assistente da Faculdade de 

Direito de Coimbra e que consta em anexo. 

Relativamente à despesa com este parecer foi emitida a proposta de cabimento 

n.º 4553/10, de 21 de Dezembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso das competências 

que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  

unanimidade conceder o apoio financeiro no valor de €12.100,00 (doze mil e cem 

euros), ao Teatro José Lúcio da Silva, por se tratar de parecer imprescindível à 

clarificação do estatuto jurídico do referido Teatro, bem como à segurança jurídica das 

decisões dos Órgãos Municipais, quando decidem transferir verbas para o TJLS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto catorze  
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��������  GAB I N E T E  D E  AP O I O  À  SE N H O R A VE R E AD O R A B L AN D I N A O L I V E I R A  

 

14.1. Projecto de Regulamento dos Horários de Funci onamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação  de Serviços do Município 

de Leiria 

DLB N.º 1856/10  | Presente o Projecto de Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços 

do Município de Leiria, cujo teor se transcreve: 

“PROJECTO DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO 

DE LEIRIA 

NOTA JUSTIFICATIVA 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, veio estabelecer o 

regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, com a 

excepção dos respeitantes às grandes superfícies contínuas. 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do diploma 

legal atrás referido, os órgãos autárquicos municipais devem elaborar ou rever os 

regulamentos municipais sobre os horários de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais. 

Considerando que se encontra em vigor o Regulamento Municipal dos Horários 

de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de Leiria tomada na sua 

sessão de 28 de Setembro de 1998 e publicado no Diário da República, II Série, n.º 

301, apêndice n.º 173, de 31 de Dezembro do mesmo ano. 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 111/2010, de 15 de Outubro, veio alterar o 

Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, de modo a adaptar os horários das grandes 

superfícies comerciais aos hábitos de consumo entretanto adquiridos pela população 

portuguesa, a corrigir as distorções à concorrência, a adequar estes horários aos 

interesses e mercados actuais e a permitir uma intervenção mais assertiva e planeada 

dos órgãos do poder local nas estruturas de negócio existentes no seu território. 

Considerando que o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 111/2010, de 15 de Outubro, 

estabelece o prazo de 180 dias a contar da data de entrada em vigor deste diploma 

legal, para os municípios elaborarem ou reverem os regulamentos municipais sobre os 

horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em conformidade com as 

disposições nele previstas. 

Assim, a Câmara Municipal de Leiria elaborou este projecto de regulamento, o 

qual irá ser objecto de audiência e apreciação públicas, ao abrigo do disposto nos 

artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo, por um período de 30 

dias contados da sua publicação. Neste sentido, serão ouvidos a Direcção-Geral do 

Consumidor, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), a 
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Associação Comercial e Industrial de Leiria (ACILIS), o Sindicato dos Trabalhadores do 

Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e a Associação da Hotelaria, Restauração 

e Similares de Portugal (AHRESP). 

O presente projecto de regulamento será posteriormente levado a aprovação da 

Assembleia Municipal de Leiria, no âmbito das suas competências em matéria 

regulamentar, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Regulamento tem por lei habilitante o Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 126/96, de 10 de 

Agosto, 216/96, de 20 de Novembro, e 111/2010, de 15 de Outubro. 

Artigo 2.º 

Objecto 

Este Regulamento estabelece o período de funcionamento dos estabelecimentos de 

venda ao público situados na área do concelho de Leiria. 

Capítulo II 

Regime de funcionamento dos estabelecimentos 

Artigo 3.º 

Regime geral 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números e artigos seguintes, as entidades que 

exploram os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços situados 

no concelho de Leiria, incluindo os localizados em centros comerciais, podem escolher, 

para os mesmos, períodos de abertura e funcionamento entre as 6 e as 24 horas de 

todos os dias da semana. 

2 - Os cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, bares, snack-bars e self-services 

podem estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana. 

3 - Os clubes, cabarets, boîtes, dancings, casas de fado e estabelecimentos análogos 

deverão definir os seus horários de funcionamento entre as 18 e as 4 horas de todos os 

dias da semana. 

4 - As lojas de conveniência, tal como definidas na Portaria n.º 154/96, de 15 de Maio, 

podem estar abertas até às 2 horas de todos os dias da semana. 

5 - São exceptuados dos limites fixados nos n.os 1 e 2 os estabelecimentos situados em 

estações e terminais rodoviários, ferroviários, aéreos ou marítimos, bem como em 

postos de abastecimento de combustíveis de funcionamento permanente. 
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Artigo 4.º 

Regime especial 

1 - Na Praia do Pedrógão, os estabelecimentos referidos no artigo anterior podem 

encerrar duas horas mais tarde, durante todo o ano.  

2 - Os estabelecimentos que funcionem dentro dos mercados municipais ficam 

subordinados ao período de abertura e encerramento constantes dos respectivos 

regulamentos. 

Artigo 5.º 

Regime permanente 

Podem funcionar com carácter de permanência: 

a) Os estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento turístico 

e seus similares quando integrados em estabelecimentos hoteleiros; 

b) As farmácias, devidamente escaladas, segundo a legislação aplicável; 

c) Os centros médicos e de enfermagem; 

d) Os estabelecimentos de acolhimento de crianças e idosos; 

e) Os postos de venda de combustíveis e os de prestação de serviços neles 

integrados; 

f) Os parques de estacionamento; 

g) As agências funerárias. 

Artigo 6.º 

Regime excepcional 

Os limites fixados no artigo 3.º do presente Regulamento poderão ser alargados ou 

restringidos para vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas 

determinadas.  

Artigo 7.º 

Requisitos de alargamento dos horários de funcionam ento 

1 - O alargamento dos limites fixados no artigo 3.º do presente Regulamento, a vigorar 

em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, obedece aos 

seguintes requisitos cumulativos: 

a) Os estabelecimentos se situem em localidades em que os interesses de 

actividades profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem; 

b) Não seja afectada a segurança, a tranquilidade e o repouso dos 

cidadãos residentes; 

c) Não sejam desrespeitadas as características sócio-económicas, culturais 

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

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, serão tidos em conta os interesses dos 

consumidores, as novas necessidades de oferta turísticas e as novas formas de 

animação e revitalização dos espaços sob a sua jurisdição. 
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Artigo 8.º 

Requisitos de restrição dos horários de funcionamen to 

A restrição aos limites fixados no artigo 3.º do presente Regulamento, a vigorar em 

todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, poderá ser efectuada 

oficiosamente ou através do exercício do direito de petição dos munícipes, quando em 

casos devidamente justificados, estejam em causa razões de segurança ou de 

protecção da qualidade de vida dos cidadãos. 

Artigo 9.º 

Competência 

A concessão de autorização dos horários de funcionamento, bem como a restrição ou 

alargamento destes, é da competência da Câmara Municipal de Leiria. 

Capítulo III 

Do Procedimento 

Artigo 10.º 

Requerimento e instrução 

1 - Os pedidos de horários de funcionamento dos estabelecimentos dentro e para além 

dos limites previstos no artigo 3.º do presente Regulamento, iniciam-se através de 

requerimento apresentado em impresso disponível nos serviços da Câmara Municipal 

de Leiria e no sítio www.cm-leiria.pt, dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, e deles devem constar a identificação do requerente, incluindo o domicílio ou 

sede, bem como a indicação da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira 

a faculdade de requerer o horário de funcionamento do estabelecimento ou dos 

estabelecimentos. 

2 - Ao requerimento mencionado no número anterior deverá ser junta fotocópia do 

alvará de licença de utilização do espaço onde irá funcionar o estabelecimento. 

Artigo 11.º 

Prazo para apresentação do requerimento 

O requerimento a que se refere o artigo anterior deve ser formulado com a 

antecedência mínima de 45 dias úteis em relação ao início da prática do horário de 

funcionamento requerido. 

Artigo 12.º 

Apreciação liminar 

1 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria decidir sobre as questões de 

ordem formal e processual que possam obstar ao conhecimento do pedido 

apresentado. 

2 - Sempre que o requerimento de pedido de horário de funcionamento não seja 

acompanhado de qualquer dos elementos instrutórios referidos no artigo 10.º do 

presente Regulamento, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria profere despacho 
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de aperfeiçoamento do pedido, no prazo de 10 dias a contar da respectiva 

apresentação. 

3 - Na situação prevista no número anterior, o requerente é notificado para, em prazo 

não inferior a 10 dias, corrigir ou completar a instrução do pedido, suspendendo-se os 

ulteriores termos do procedimento, sob pena de rejeição a proferir pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria. 

4 - O Presidente da Câmara Municipal de Leiria pode delegar nos vereadores as 

competências referidas nos números anteriores. 

Artigo 13.º 

Audição de entidades 

1 – A restrição ou o alargamento dos horários de funcionamento previstos no artigo 3.º 

do presente Regulamento estão sujeitos a audição das seguintes entidades: 

a) Sindicatos que representem os interesses socioprofissionais dos trabalhadores 

do estabelecimento em causa;  

b) Associações patronais do sector, com representação no concelho; 

c) Associações de consumidores que representem os consumidores em geral; 

d) Junta de freguesia da área onde o estabelecimento se situe; 

e) Outras entidades cuja consulta seja tida por conveniente, em face das 

circunstâncias. 

2 – As entidades referidas no número anterior devem pronunciar-se no prazo de oito 

dias a contar da data de disponibilização do pedido.  

3 – Considera-se haver concordância daquelas entidades, se os respectivos pareceres 

não forem recebidos dentro do prazo fixado no número anterior. 

4 - Os pareceres das entidades ouvidas não têm carácter vinculativo. 

Artigo 14.º 

Deliberação sobre horário de funcionamento 

1 - A Câmara Municipal de Leiria delibera sobre os pedidos de horário de 

funcionamento dentro dos limites fixados no artigo 3.º deste Regulamento, bem como 

sobre a sua restrição ou sobre o seu alargamento, no prazo de 30 dias contados da 

data do pedido. 

2 – A Câmara Municipal de Leiria pode delegar a sua competência para decidir sobre 

os pedidos de horário de funcionamento dentro dos limites fixados no artigo 3.º no 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, com a faculdade de subdelegação deste nos 

Vereadores. 

Artigo 15.º 

Indeferimento do pedido de horário de funcionamento  

O pedido de horário de funcionamento é indeferido quando: 

a) Violar os limites fixados no artigo 3.º. 

b) Violar os requisitos constantes dos artigos 7.º e 8.º. 
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Artigo 16.º 

Autorização 

A deliberação final de deferimento do pedido de horário de funcionamento 

consubstancia a autorização para a sua prática. 

Capítulo IV 

Mapa de horário 

Artigo 17.º 

Requerimento 

A emissão do mapa de horário de funcionamento deve ser requerida ao Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria pelo interessado, em impresso disponível nos serviços da 

Câmara Municipal de Leiria e no sítio www.cm-leiria.pt. 

Artigo 18.º 

Competência 

1 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria, com a faculdade de 

delegação nos Vereadores, emitir o mapa de horário de funcionamento. 

2 – A emissão do mapa de horário de funcionamento e a do mapa de alargamento do 

horário de funcionamento obedecem, respectivamente, aos modelos constantes dos 

anexos I e II ao presente Regulamento, do qual fazem parte integrante.   

Artigo 19.º 

Publicidade 

O titular do mapa de horário de funcionamento deve promover de imediato à afixação 

em lugar bem visível do exterior do estabelecimento. 

Artigo 20.º 

Liquidação de taxas 

Pela emissão do mapa de horário de funcionamento, do mapa de alargamento do 

horário de funcionamento e em caso de substituição do mapa de horário de 

funcionamento são devidas as taxas estabelecidas no Regulamento e Tabela de Taxas 

do Município de Leiria.  

Artigo 21.º  

Cassação do mapa de horário de funcionamento 

1 – O Presidente da Câmara Municipal de Leiria pode ordenar a cassação do mapa de 

horário de funcionamento, quando a Câmara Municipal de Leiria haja deliberado a 

restrição deste. 

2 – O titular do estabelecimento é notificado, mediante carta registada com aviso de 

recepção, da ordem de cassação, bem como do prazo de que dispõe para proceder à 

entrega do mapa de horário de funcionamento e ao levantamento do novo mapa. 
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Capítulo V 

Fiscalização e sanções 

Artigo 22.º 

Fiscalização 

1 - Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, a fiscalização 

do cumprimento do disposto no presente Regulamento compete ao Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, com a faculdade de delegação em qualquer dos 

Vereadores. 

2 – No exercício da actividade de fiscalização, o Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria é auxiliado por trabalhadores municipais com formação adequada, a quem 

incumbe preparar e executar as suas decisões. 

Artigo 23.º 

Contra-ordenações e coimas 

1 – Constitui contra-ordenação punível com coima: 

a) De € 150 a € 450, para pessoas singulares, e de € 450 a € 1.500, para pessoas 

colectivas, o não cumprimento do disposto no artigo 19.º do presente 

Regulamento; 

b) De € 150 a € 450, para pessoas singulares, e de € 450 a € 1.500, para pessoas 

colectivas, a apresentação do mapa de horário de funcionamento com rasuras; 

c) De € 250 a € 3.740, para pessoas singulares, e de € 2.500 a € 25.000, para 

pessoas colectivas, o funcionamento fora do horário estabelecido. 

2 – A instrução dos processos de contra-ordenação, bem como a aplicação das coimas 

e de sanções acessórias previstas no presente Regulamento, competem ao Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria. 

3 – A determinação da instrução dos processos de contra-ordenação, assim como a 

aplicação de coimas e de sanções acessórias, previstas no número anterior, podem ser 

delegadas em qualquer dos Vereadores, nos termos do disposto na alínea p) do n.º 2 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. 

4 - As receitas provenientes da aplicação de coimas revertem para a Câmara Municipal 

de Leiria. 

Artigo 24.º 

Sanções acessórias 

Em caso de reincidência e quando a culpa do agente e a gravidade da infracção o 

justifique, além das coimas previstas nas alíneas do n.º 1 do artigo anterior, pode ainda 

ser aplicada a sanção acessória de encerramento do estabelecimento durante um 

período não inferior a três meses e não superior a dois anos. 
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Capítulo VI 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 25.º 

Contagem dos prazos 

Os prazos referidos no presente Regulamento contam-se nos termos do disposto no 

artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Artigo 26.º 

Compatibilidades 

As disposições deste Regulamento não prejudicam a observância do regime de 

duração diária ou semanal do trabalho estabelecido por lei, instrumentos de 

regulamentação colectiva ou contrato individual de trabalho, do descanso semanal 

obrigatório e complementar, do regime de turnos e das remunerações e subsídios 

legalmente devidos. 

Artigo 27.º 

Regime transitório 

1 - Os titulares de estabelecimentos cujo mapa de horário de funcionamento não se 

encontre em conformidade com as normas constantes do presente Regulamento 

devem, no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor deste diploma, requerer a sua 

substituição, nos termos dos artigos 17.º e seguintes. 

2 - Aos pedidos de horário de funcionamento, bem como de alargamento do horário de 

funcionamento cuja instrução decorra à data da entrada em vigor do presente diploma, 

são aplicáveis as disposições constantes do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços, publicado no Diário da República, II Série, n.º 301, apêndice n.º 173, de 31 de 

Dezembro de 1998.  

Artigo 28.º 

Interpretação e integração de lacunas 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento serão decididas e integradas por deliberação da Câmara Municipal de 

Leiria. 

Artigo 29.º 

Direito subsidiário 

A tudo o que não esteja expressamente previsto no presente Regulamento aplica-se o 

Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, com as alterações que lhe foram introduzidas 

pelos Decretos-Leis n.os 126/96, de 10 de Agosto, 216/96, de 20 de Novembro, e 

111/2010, de 15 de Outubro, e subsidiariamente o Código do Procedimento 

Administrativo. 

Artigo 30.º 

Norma revogatória 
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Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público 

e de Prestação de Serviços, publicado no Diário da República, II Série, n.º 301, 

apêndice n.º 173, de 31 de Dezembro de 1998. 

Artigo 31.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação no Diário da 

República. 

Anexo I 

MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
    ESTABELECIMENTO DE ___________________________________________________________________  

    DESIGNAÇÃO____________________________________________________________________________  

    LOCALIZAÇÃO __________________________________________________________________________  

    TITULAR DO ESTABELECIMENTO ___________________________________________________________  

    RESIDÊNCIA ____________________________________________________________________________  

TODOS OS DIAS DA SEMANA  

ABERTURA........................................ÀS _____________________________ HORAS  

ENCERRAMENTO.................................ÀS _____________________________ HORAS  

EXCEPTO ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

ABERTURA........................................ÀS _____________________________ HORAS  

ENCERRAMENTO.................................ÀS _____________________________ HORAS  

ALMOÇO................ DAS ______________ÀS _____________________________ HORAS  

OBSERVAÇÕES: ______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Leiria, ______ de _____________________________ de _________  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

 ________________________________  

  

 

Anexo II 

MAPA DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
    ESTABELECIMENTO DE ___________________________________________________________________  

    DESIGNAÇÃO____________________________________________________________________________  

    LOCALIZAÇÃO __________________________________________________________________________  

    TITULAR DO ESTABELECIMENTO ___________________________________________________________  

    RESIDÊNCIA ____________________________________________________________________________  

TODOS OS DIAS DA SEMANA  

ABERTURA........................................ÀS _____________________________ HORAS  

ENCERRAMENTO.................................ÀS _____________________________ HORAS  

EXCEPTO ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

ABERTURA........................................ÀS _____________________________ HORAS  

ENCERRAMENTO.................................ÀS _____________________________ HORAS  

ALMOÇO................ DAS ______________ÀS _____________________________ HORAS  

OBSERVAÇÕES: ______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

PERÍODO DE ALARGAMENTO: DE ____/____/_______ A ____ _/_____/_____ 

Leiria, ______ de _____________________________ de _________  

Emitido nos termos do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços do Município de Leiria, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º _______, de ____/____/_______. 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL “ 

 ________________________________  

    

 

A Câmara Municipal, depois de analisar o projecto de Regulamento dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação 

de Serviços do Município de Leiria, deliberou por unanimidade submeter o mesmo à 

audiência e apreciação públicas, nos termos do disposto nos artigos 117.º e 118.º, 

ambos do Código do Procedimento Administrativo, por um período de trinta dias 

contados da sua publicação em Diário da República. 

Deliberou, ainda , 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: a Direcção-Geral do Consumidor, a 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), a Associação 

Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (ACILIS), o Sindicato dos 

Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e a Associação da 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). 

Mais deliberou, após a realização do procedimento anteriormente deliberado, 

ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6, 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, 

solicitar à Assembleia Municipal que proceda, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 

53.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, à aprovação do Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços 

do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

14.2. Feira Anual de Leiria 2011. Tradicional Feira  de Maio 

DLB N.º 1857/10  | A Feira Anual de Leiria – Tradicional Feira de Maio tem como 

objectivo principal a promoção das mais variadas actividades económicas, contando 

com expositores representativos do tecido empresarial da região, bem como 

instituições locais, a par de um programa de animação diversificado. 

Pretendendo dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido relativamente 

ao evento promovido anualmente pelo Município de Leiria, pela Senhora Vereadora 

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

Tradicional Feira de Maio”, no período de 30 de Abril a 22 de Maio de 2011 , nas 

condições que se transcrevem: 

 “1. ORGANIZAÇÃO DA FEIRA 

Emitido nos termos do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços do Município de Leiria, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º _______, de ____/____/_______. 
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A Organização da Feira Anual de Leiria é da responsabilidade do Município de Leiria, 

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

Leiria, nomeada para o efeito pela Câmara Municipal. 

1.1 COMPETENCIAS DA COMISSÃO 

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

critérios de selecção estabelecidos; 

 b) Decidir em fixar a concreta localização e atribuição dos espaços destinados à 

participação no evento, de acordo com os critérios pré estabelecidos; 

c) Decidir sobre o enquadramento dos diferentes Sectores de Actividades, Classes de 

Participação e Tipos de Actividade;                  

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

Leiria, lhe sejam submetidos para apreciação; 

e) Convidar ou negociar directamente com interessados à ocupação de lugares vagos, 

ou de lugares desertos e dentro da mesma Classe de Participação. 

Junto da Comissão funcionará um Secretariado que tem funções meramente 

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

desse secretariado no local. 

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ABERTURA E ENCERRAMENT O) 

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

� Dia de Abertura, 30 de Abril - Abertura às 15:00 horas e Encerramento às 02:00 

horas do dia seguinte. 

� Domingos a Quintas-feiras - Abertura diária às 11:00 horas e Encerramento às 

01:00 horas do dia seguinte.  

� Às Sextas-feiras, Sábados e vésperas de Feriado – Abertura às 11:00 horas e 

Encerramento, no limite até às 02:00 horas do dia seguinte. 

3. RECINTO (Sectores de Actividade, Classes de Part icipação e Tipos de 

Actividade) 

3.1 O Recinto da Feira Anual de Leiria divide-se nos seguintes Sectores de 

Actividade: 

SECTOR DE DIVERSÕES, que inclui as seguintes  Classes de Participação:  

• Divertimentos Adultos;  

• Divertimentos Familiares; 

• Divertimentos Infantis;  

• Divertimentos Jogos; 

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

Participação: 

• Doçarias, Aperitivos e Guloseimas;                                                                      

• Comidas e Bebidas; 

• Venda de Farturas; 
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SECTOR DE EXPOSITORES/VENDEDORES, que inclui as seguintes  Classes de 

Participação: 

• Pavilhões para Exposição; 

• Pavilhão da Gastronomia (Tasquinhas e Restaurantes); 

• Stands Exteriores de Aluguer; 

• Stands Interiores de Aluguer; 

• Módulos (Tipo Feira da Praça); 

• Diversos (Espaço de estruturas e montagens dos próprios concorrentes); 

• Expositores a Céu Aberto; 

SECTOR DE PUBLICIDADE, que inclui as seguintes  Classes de Participação: 

• Publicidade Sonora; 

• Publicidade Visual; 

3.2 Os Sectores de Actividade e Classes de Participação identificados no número 

anterior constam de Planta em Anexo, excepto o SECTOR DE PUBLICIDADE. 

4. PREÇO BASE DAS PROPOSTAS PARA TODO O PERIODO DA FEIRA                                

(Tipos de Actividades)  

4.1 SECTOR DE DIVERSÕES   

4.1.1 DIVERTIMENTOS ADULTOS (Mais utilizado por adu ltos)  

1 Pista de Carros de Choque                                                                    12.000,00€ 

1 Montanha Russa                                                                                3000,00€ 

1 Divertimento Aberto  

(Divertimento electromecânico composto por braços verticais, utilizando pistons, ar 

comprimido e pneumáticos,  com lotação igual ou superior a 20 lugares)   4500,00€            

1 Divertimento Aberto (lotação inferior a 20 lugares)                             3500,00€ 

2 Divertimentos Laterais (Diferentes entre si - lotação igual ou superior a 20 lugares)  

              3500,00€            

1 Divertimento de Instalação Lateral (lotação inferior a 20 lugares)           2000,00€ 

4.1.2 DIVERTIMENTOS FAMILIARES (Mais utilizados por  adultos e crianças) 

 1 Carrossel                                                                         ..                   2000,00€  

 1 Grande Roda                                                                                          1000.00€ 

 3 Divertimentos diferentes entre si                                                            2000,00€ 

 1 Simulador                                                                                                     700,00€ 

 2 Pavilhões diferentes entre si                                                                  600,00€ 

 1 Poço da Morte                                                                                               300,00€ 

4.1.3 DIVERTIMENTOS INFANTIS (Mais utilizados por c rianças)                   

 1 Pista de Carril                                                                                           1500,00€  

 2 Pistas de Choque Diferentes Entre Si (Carrinhos e Motas)                    1500,00€                                                                   

 3 Carrosséis Diferentes Entre Si                                                                   700,00€ 

 1 Comboio ou Trem                                                                                         700,00€  
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 3 Outros Divertimentos (Diferentes Entre Si, lotação igual ou superior a 10 lugares)    

              1000,00€ 

 1 Divertimento (lotação inferior a 10 lugares)                                                  800,00€ 

4.1.4 DIVERTIMENTOS / JOGOS - Jogos com Prémios (Tô mbola e Habilidade)  

 1 Tômbola                                                                                                     3500,00€ 

2 Tiro ao Alvo, arremesso ou similar (Instalações únicas Max. 10x6)          1300,00€  

4.1.5 Jogos sem Prémios 

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

 1 Outro Jogo sem Prémios                                               700,00€  

4.2 SECTOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS  

Pequenas explorações em instalações dos concorrentes; 

Lugares em espaço a céu aberto / Espaço Estandardizados; 

   4.2.1 DOÇARIAS, APERITIVOS E GULOSEIMAS                                                      

 1 Amêndoa Torrada         10,00€m2                                                                                   

 1 Rebuçados e Gomas            10,00€m2 

 2 Torrão de Alicante                          10,00€m2 

 1 Outro Diferente         10,00€m2  

 1 Gelados                                                                                     200,00€ 

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

 7 Pipocas e Algodão Doce                                                …..     150,00€/100,00€ 

NOTA:  

1. Para os Gelados / Gelados, Pipocas e Algodão Doce / Pipocas e Algodão Doce, 

tratam-se de Espaços Estandardizados, com área máxima de 15,00 m2.(5mts.x3mts.). 

A todo o equipamento que exceda a área estipulada, será aplicado o valor de 10,00€ 

por cada metro  quadrado a mais. 

2. O preço Base das Propostas é calculado pelo número de Máquinas a ocupar. 

  4.2.2 COMIDAS E BEBIDAS  

  5 Bares                                                                        35,00€m2 

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

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

  2 Cachorros                                                                55,00€m2 

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

  1 Restaurante                                                                12,00€m2                                                                         

  1 Outro Diferente                                                                                  55,00€m2 

4.2.3 VENDA DE FARTURAS  

 7 Roulottes de Venda de Farturas, Churros e seus derivados 

    (Espaços estandardizados, lotes de 11,50 mts. x 4,50mts.)            4000,00€/Lote  
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NOTA: Não é permitida a venda nesta Classe de Participação, dos artigos que foram 

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

Avaliação de Qualidade. 

4.2.4. ÁREAS PARA ESPLANADAS  

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

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

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

Avaliação de Qualidade. 

4.3. SECTOR DE EXPOSITORES/VENDEDORES 

4.3.1. PAVILHÕES PARA EXPOSIÇÃO 

  Pavilhões até 200m2                                                                        10,00€m2 

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

Pavilhão da Gastronomia: 

a) Tasquinhas (4,50 mts. x 3,00 mts.)                                       680,00€   

b) Restaurantes (4,70 mts. x 7,00 mts.)                                               1150,00€ 

4.3.2 STANDS EXTERIORES E INTERIORES DE ALUGUER (3x3m, co m estrado, 

alcatifa e electrificados) 

 a)Para Comércio (Exteriores) (máximo 4 Stands por candidato)             450,00€  

 b)Para Comércio (Interiores)                                                                 300,00€ 

 c)Módulos para venda de doçarias e tremoços (Tipo Feira da Praça)      110,00€      

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

tremoços e pevides).           

4.3.3 DIVERSOS (Equipamentos e montagens dos própri os Concorrentes) 

Bijutaria/Quinquilharia, Calçado, Candeeiros, Cobres, Cutelaria, Louças/Vidros, Malas, 

Mobílias, Peles, Quadros/Espelhos, Roupas/Confecção/Tecidos, Tapeçaria, 

Torneados/Madeiras, Vergas       4,00€m2 

  1 Flores Naturais         11,00€m2   

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

  1 Serigrafia e Plastificação         7,00€m2 

  1 Outras não contempladas nestas rubricas      7,00€m2 

4.3.4 EXPOSITORES A CÉU ABERTO   

   Lugares para Exposição (Espaços Estandardizados 10x13)*      510,00€/ Lote 

 * - Lote limite máximo de 4 por Candidato  

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

5. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

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

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

enquadre no âmbito das iniciativas a realizar nesta Feira Anual de Leiria. 
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5.2 Os interessados apenas poderão candidatar-se a um lugar por cada Tipo de 

Actividade. 

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

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

6. FORMALIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

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

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

instrutórios: 

1. - Boletim de Candidatura (a fornecer pela Comissão); 

2. - Proposta de Pagamento (a fornecer pela Comissão) relativamente ao Tipo de 

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

3. - Cartão de Cidadão ou Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de 

Contribuinte do Candidato; 

4. - Tratando-se de Pessoa Colectiva - Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva, 

Cartão de Contribuinte e Bilhete de Identidade do Representante Legal; 

5. - Certidão original comprovativa de que a sua situação perante a Administração 

Fiscal se encontra regularizada (ou autorização para consulta da situação Tributária); 

6. - Certidão original comprovativa de que a sua situação perante a Segurança Social 

se encontra regularizada (ou autorização para consulta da situação perante a 

Segurança Social); 

7. - Fotografia a cores do equipamento a instalar (salvo se constar no Boletim de 

Candidatura e se o equipamento não sofreu alterações); 

8. Cheque caução devidamente preenchido, endossado à ordem do Município de 

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

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

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

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

Leiria. 

9. Cheque caução devidamente preenchido, endossado à ordem do Município de 

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

de Actividade), destinado a assegurar a participação do candidato, permanecendo nos 

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

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

Leiria.                                                           

10. - Envelope Pequeno (fornecido pela Comissão), lacrado, ou fechado de forma 

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

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

Comissão) devidamente preenchida.   
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11. - No caso específico do Sector de Diversões, é obrigatório a apresentação do 

original do último Certificado de Inspecção válido (Decreto – Lei nº 268/09 de 29 de 

Setembro). 

7. PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS PARA FORMALIZAR A S 

CANDIDATURAS 

7.1 As Candidaturas deverão ser enviadas por correio registado, em envelope fornecido 

pela Comissão da Feira Anual e dirigidas à Comissão Coordenadora da Feira Anual, 

Edifício da Câmara Municipal de Leiria, Largo da Republica, 2414-006 Leiria, até ao dia 

4 de Fevereiro de 2011.  

7.2 Apenas serão consideradas as Candidaturas cujo registo seja até à data acima 

mencionada. 

7.3 Não serão consideradas as propostas entregues em mão. 

8. ACTO PÚBLICO DO CONCURSO. ABERTURA DAS PROPOSTAS  

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

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

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

seguintes datas: 

SECTOR DE DIVERSÕES.  

Dia 10 de Fevereiro (Quarta-Feira), pelas 10 horas 

SECTOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 

Dia 11 de Fevereiro (Quinta-Feira), pelas 10 horas 

SECTOR DE EXPOSITORES/VENDEDORES 

Dia 11 de Fevereiro (Sexta-Feira), pelas 14 horas                                

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

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

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

9. EXCLUSÃO DAS CANDIDATURAS 

Serão excluídos do Concurso os candidatos que: 

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

II. Não apresentem a documentação referida no ponto 6; 

III. Apresentem proposta com valor inferior ao Preço Base; 

 IV. Avaliados com pontuação negativa 0 (zero), em qualquer dos parâmetros da Ficha 

de Avaliação de Qualidade, na última Feira em que participou, nomeadamente: 

1.Incumprimento das Normas Regulamentares da Feira; 

2.Exercerem pressões sobre outros candidatos, no sentido de limitar a sua liberdade de 

candidatura; 

 3.Exercerem pressões sobre a Comissão Organizadora, para a concessão de lugares 

na Feira Anual; 

4.Exibirem equipamentos que suscitem dúvidas em relação à segurança; 
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5.Evidenciarem mau relacionamento com Elementos da Comissão Coordenadora, com 

Outros Feirantes e Utentes da Feira; 

6.Utilização de Colaboradores castigados/suspensos de participar na Feira de Leiria; 

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

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

Segurança Social; 

VII. Tenham sido avaliados com pontuação negativa 1 (Um), em qualquer dos 

parâmetros da Ficha de Avaliação em 2 (dois) anos consecutivos ou 4 (Quatro) 

interpolados.  

VIII. Motivos implícitos ao pagamento por meio cheque (Ponto 16). 

10. APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS  

10.1 A Comissão Coordenadora da Feira Anual de Leiria analisará as Candidaturas de 

acordo com os seguintes critérios:  

1. Proposta de Preço (P); 

2. Assiduidade à Feira Anual (ASS); 

3. Avaliação de Qualidade (QL); 

10.2 Para efeitos do número anterior considera-se: 

•  Proposta de Preço - O valor indicado pelo interessado a partir do Preço da Base 

de Licitação estipulado no Edital para o Tipo de Actividade que pretende desenvolver; 

• A Assiduidade à Feira Anual - Será determinada em função do número de anos 

que o candidato se apresentou como opositor efectivo ao Concurso para a Feira 

Tradicional de Maio, tenha ou não sido contemplado com um lugar. O limite de anos a 

pontuar é de 20 (vinte); 

• Avaliação de Qualidade - Cada feirante é sujeito a uma avaliação durante o 

período de vigência da Feira, da qual resulta um índice ou nota com o qual 

comparticipará na ponderação deste parâmetro, cujos critérios avaliados são:                                

1) O equipamento; 

2) O comportamento. 

      Feirantes com prestações negativas terão informação 0 ou 1;  

Novos Concorrentes têm pontuação 2; 

Presenças positivas são avaliadas com 2, 3 ou 4. 

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

fórmula:                                                                                                                           

     CF = 60 x (Valor da Proposta de Preço apresent ada /Valor da Proposta de 

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

Qualidade/4) 
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10.4 O desempate entre as candidaturas com a mesma classificação final (CF), será 

efectuada através da aplicação do critério relativo ao contributo da actividade 

pretendida para a Feira Anual. 

11. APRECIAÇÃO DE CANDIDATURAS 

A Comissão depois de analisar as candidaturas, afixará no dia 15 de Fevereiro, no 

Edifício do Centro Associativo Municipal, sito na Avenida Cidade de Maringá, Leiria, as 

Listagens Provisórias dos candidatos Admitidos e Excluídos. Estas listagens 

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

12.RECLAMAÇÃO 

12.1 - Do Acto da análise das Candidaturas referenciados em 11), cabe reclamação 

para a Comissão de Coordenação da Feira Anual de Leiria, a interpor no prazo de 10 

(dez) dias úteis a contar da data da publicação das Listagens. 

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

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

Reclamação. 

13. EXERCER O DIREITO À OCUPAÇÃO DO ESPAÇO A QUE SE  CANDIDATOU 

Os Candidatos Admitidos e os candidatos Excluídos Reclamantes (a quem foi dado 

provimento nas suas reclamações), para exercerem o direito à ocupação dos espaços 

a que se candidataram, no período compreendido entre a data da afixação das 

Listagens Provisórias (15 de Fevereiro), até ao último dia da resposta às Reclamações 

(09/03/2011), deverão formalizar através do envio por correio registado do Envelope 

Grande fornecido pela Comissão os seguintes Documentos:  

1. Declaração de Início de Actividade (novos concorrentes); 

2. Fotocópia do Cartão de Feirante, quando aplicável;                                       

3. Título de propriedade do equipamento quando sujeito a registo; 

4. Original (ou fotocópia autenticada) da apólice de Seguro de Responsabilidade;   

5.Original (ou fotocópia autenticada) da apólice do Seguro de Acidentes Pessoais, 

quando aplicável; 

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

7.Cheque à ordem do Município de Leiria, no Valor da proposta apresentada pelo 

candidato (acrescido do IVA à taxa legal), valor a pagar até ao dia 14/04/2011.  

Para o SECTOR DE DIVERSÕES devem ainda apresentar:  

1. Requerimento para Licença de Recinto Itinerante; 

2. Requerimento para Licença Especial de Ruído; 

3. Memória Descritiva do equipamento, devidamente assinado por Técnico 

credenciado para o efeito; 

4. No caso de o Certificado de Inspecção se encontrar caducado, o candidato deve 

apresentar obrigatoriamente Documento original do Agendamento da efectivação da 

Inspecção (Decreto - Lei 268/2009 de 29 de Setembro); 
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Para o SECTOR DE DIVERSÕES - JOGOS devem ainda apre sentar:  

1. Registo de cada máquina a ser posta em exploração; 

2. Classificação do(s) tema(s) de Jogo(s) de cada máquina a ser posta em 

exploração;  

3. Pedido de Licença de Exploração; 

Para o SECTOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS devem ainda apresentar:  

1. Documento de vistoria higiénico - sanitária da unidade móvel (actualizado, emitido 

há menos de um ano); 

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

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

equipamentos, devidamente assinados por Técnico credenciado para o efeito; 

4. Memória Descritiva dos equipamentos, devidamente assinados por Técnico 

credenciado para o efeito.  

5. Requerimento para Licença de Recinto Improvisado.  

14. ANÀLISE DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA E RECLAMAÇÃO 

1. A Comissão depois de analisar a documentação recebida, afixará no dia 11 de 

Março de 2011, no local habitual, a Listagem Provisória dos candidatos Admitidos e 

Excluídos, encontrando-se disponíveis para consulta na Internet no site www.cm-

leiria.pt . 

2. Da afixação da listagem atrás mencionada, cabe reclamação de acordo com os 

prazos estabelecidos no ponto 12.   

15. DECISÃO FINAL DE ADJUDICAÇÃO E PAGAMENTOS E DEV OLUÇÕES DE 

CHEQUES  

15.1 - No dia 11 de Abril de 2011 a Comissão Coordenadora da Feira Anual de Leiria, 

afixará no Centro Associativo Municipal a Listagem Definitiva Ordenada das 

Candidaturas e notificará os mesmos da decisão de atribuição do direito de ocupação 

dos espaços, através de carta simples para a morada referenciada nos Boletins de 

Candidatura. 

15.2 – A instalação e funcionamento dos Sectores de Diversão e 

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

de 16 de Dezembro, ao Decreto-Lei nº 268/2009 de 29 de Setembro e demais 

legislação aplicável. 

15.3 - A instalação e funcionamento do Sector de Restauração e Bebidas obedecem 

aos trâmites previstos no Decreto-lei 234/2007 de 19 de Junho, e demais legislação 

aplicável.                         

15.4 - Os Cheques referentes aos Valores Apresentados nas Propostas de Pagamento 

quando das Candidaturas, serão movimentados após a Decisão de Adjudicação no dia 

14 de Abril de 2011.  
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15.5 - Os cheques, dos Candidatos sem direito de ocupação de espaço, serão 

devolvidos. 

16. PAGAMENTO POR CHEQUE 

1. A regra de utilização de cheque, visado ou não, como forma de pagamento deve 

obedecer aos seguintes requisitos: 

2. O montante inscrito não pode ser superior ao que foi solicitado para pagar; 

3. A data de emissão deve ser a do dia do pagamento ou um dos dois dias 

imediatamente anteriores; 

4. A data de emissão não deve invalidar o seu recebimento imediato; 

5. Deve ser emitido à ordem do Município de Leiria; 

6. Serão considerados nulos os pagamentos que não permitam a arrecadação 

integral da importância mencionada devido a qualquer vício que afecte o respectivo 

meio de pagamento ou que a entidade sacada recuse o seu pagamento por falta 

ou insuficiência de provisão. 

17. DESISTÊNCIA 

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

não ocupar o (s) espaço (s) atribuído (s), até à data das vistorias mencionadas no 

ponto 18.                                                               

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

quantias já pagas, excepto nas situações seguintes desde que devidamente 

comprovadas: 

• Morte do candidato; 

• Outras situações desde que devidamente comprovadas e autorizadas pela 

Câmara Municipal; 

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

vago.  

18. DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM 

18.1. A distribuição dos Espaços na Feira terá lugar a partir do dia 15 de Abril, nos 

seguintes horários: 

      10 horas …………….  12 horas; 

      15 horas …………….  17 horas; 

18.2. Os Espaços atribuídos na Feira deverão ser ocupados até ao dia 28 de Abril, 

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

o efeito no dia 29 de Abril. 

18.3 O período de montagem deverá decorrer de 15 a 28 de Abril, sendo o acesso ao 

recinto feito pela entrada previamente sinalizada para o efeito. 

18.4 Os Participantes não poderão dar início à montagem de qualquer instalação na 

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

Coordenação da Feira Anual de Leiria.  
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18.5 Salvo motivo devidamente justificado, não será permitida a montagem de 

qualquer instalação na Feira após as 18h00 do dia 28 de Abril. 

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

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

18.7 Os verbetes de livre-trânsito bem como os Cartões de Participante e 

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

no Recinto, mediante a apresentação de recibo de pagamento. 

18.8. No acto da montagem, se verificar que o candidato possui áreas diferentes às 

necessárias para a instalação do equipamento e não corresponderem com as 

mencionadas na folha respectiva, na fase de candidaturas, implica no seguinte: 

a) No caso de serem criadas dificuldades na implantação do equipamento do próprio 

ou de outrem pelos motivos acima referidos, o candidato além da sanção na Ficha de 

Avaliação, será impossibilitado de efectuar a montagem e perderá todos os valores já 

pagos ao Município, bem como a respectiva caução; 

 b) No caso de se verificar que as áreas são diferentes das definidas do Boletim de 

Candidatura e se for possível a implantação do equipamento, o candidato além da 

sanção na Avaliação, perderá a respectiva caução. 

18.9 As Diversões, terão que apresentar no acto da montagem, o Termo de 

Responsabilidade do Administrador do Equipamento (Decreto. Lei 268/09 de 29 de 

Setembro).                                                                                                                                                                                                          

18.10 Quanto às montagens das Diversões, só poderão iniciar as mesmas após 

apresentação, individual, da Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante.  

19.CIRCULAÇÃO NO RECINTO DA FEIRA 

19.1. A partir do dia 28 de Abril, é expressamente proibida a permanência, 

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

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

totalmente integrados dentro das próprias instalações. 

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

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

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

reabastecimento de qualquer instalação.  

19.3. Excepcionalmente, será permitida a entrada aos Domingos, quando se verifique 

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

transportados manualmente. 

19.4. Exceptuam-se do número anterior as viaturas de emergência e outras 

devidamente autorizadas pela Comissão de Coordenação da Feira Anual. 

20.PUBLICIDADE SONORA E EMISSÕES SONORAS 
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20.1. - Apenas será permitida a publicidade sonora e a instalação de altifalantes nos 

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

Anual no acto de formalização da inscrição definitiva. 

 20.2. - No SECTOR DE DIVERSÕES, não é permitido a utilização de aparelhagem 

sonora com emissões musicais a partir de cada Divertimento, salvo para fazer avisos 

ao público em geral através do microfone.  

20.3. – No caso de existir a Cabine Sonora, todos os Divertimentos, para poderem ter 

emissões sonoras musicais a partir dos seus Divertimentos, são obrigados a fazer a 

ligação à mesma. 

 20.4. - Todas as emissões sonoras devem obedecer ao Regulamento Geral do Ruído 

e só são permitidas até às 24h, de Domingos a Quintas-feiras e até à 1h às Sextas-

feiras, Sábados e vésperas de feriado.                                                                                                                                    

20.5. - Decorrido o horário indicado no número anterior, as instalações de som 

deverão ser silenciadas. 

20.6. - A Câmara Municipal poderá proibir o funcionamento dos equipamentos 

sonoros e desligá-los quando verificar que não é cumprido o disposto nos números 

anteriores, caso em que poderá, ainda, ordenar a sua suspensão temporária ou 

definitiva até ao encerramento da Feira Anual e impedir a sua participação em 

eventos futuros. 

21.ENERGIA ELÉCTRICA 

21.1. O fornecimento de energia eléctrica ao recinto da feira é da competência da 

Câmara Municipal de Leiria. 

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

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

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

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

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

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

Leiria ou pela EDP. 

22. ÁGUA 

22.1 É obrigatório a existência de pontos de água em todos os Sectores da Feira. 

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

ocupação do espaço.  

23. RESPONSABILIDADE POR DANOS OU ACIDENTES 

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

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

seus colaboradores ou produtos independentemente da sua natureza ou dos factos 

que lhe derem origem, nomeadamente, incêndio, furtos, danos Corporais e/ou 
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materiais, não cabendo à Câmara o pagamento de qualquer quantia a título de 

indemnização.                                                                                                                                                                          

24. NORMAS DE SEGURANÇA 

 24.1 A Câmara Municipal de Leira deverá implementar no Recinto dispositivos de 

segurança e protecção contra incêndios, devidamente identificados. 

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

seguintes disposições: 

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

veículos de socorro, quando necessário;                                                                                                                                                    

 b) Dispor de extintores de incêndio no caso de utilizarem sistemas de fogo ou 

aquecimento; 

25. DESMONTAGEM 

25.1 O Concorrente Participante, só depois de efectuar todos os pagamentos é que 

poderá retirar-se com os equipamentos do Recinto da Feira. 

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

encerramento do evento. 

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

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

e armazená-los à ordem do proprietário, o qual perde o direito à restituição da caução. 

25.4 No decorrer da Feira, os participantes não poderão abandonar os espaços que 

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

força maior, devidamente comprovado e autorizado pela Comissão Coordenadora da 

Feira Anual de Leiria. 

26. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES                                   

26.1 Constituem obrigações dos Participantes: 

a) Executar atempadamente os trabalhos necessários à instalação dos equipamentos, 

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

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

publicitado; 

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

o horário fixado para o efeito; 

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

lhe tenha sido atribuído. 

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

circundante; 

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

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

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

Autoridade; 



2388 (112) 
 

CMLeiria/Acta n.º 31, de 2010.12.28 

Im-DA-15-09_A0 

 

g) Zelar pelo bom comportamento dos seus Colaboradores; 

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

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

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

j) Respeitar o disposto no Edital; 

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

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

concelho de Leiria; 

l)Remover os produtos e equipamentos nos 10 dias subsequentes ao encerramento 

da Feira; 

m) Circular com as viaturas no interior do recinto só no horário fixado para o efeito; 

n). Requerer a ligação do espaço que lhe foi atribuído à rede eléctrica e à rede de 

água; 

o). Não abandonar o espaço atribuído no decorrer da Feira; 

p). Respeitar o disposto no Regulamento do Ruído; 

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

respectivo stand ou espaço.   

27. PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS E VENDA DE PRODUTO S COM DEFEITO 

São proibidas as práticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, nos termos 

da legislação em vigor. 

28. AFIXAÇÃO DE PREÇOS 

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

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

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

29. INFRACÇÕES  

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

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

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

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

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

período a estipular.  

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

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

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

30. FISCALIZAÇÃO 

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

segurança inerentes à organização e funcionamento da Feira Anual compete aos 

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

competências atribuídas a outras entidades. 
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31. VIGILÂNCIA E LIMPEZA 

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

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

inteira responsabilidade a segurança dos materiais e produtos expostos. 

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

Comissão da Feira e executada de acordo com plano próprio. 

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

instalação implica a perda do depósito de caução. 

 32. PERDA DE (ANTIGUIDADE) ASSIDUIDADE 

32.1 5 (cinco) anos consecutivos sem Candidatura Efectiva, implica a perca da 

Antiguidade (Assiduidade).  

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

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

33. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE  

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

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

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

de Meios) e Comportamento (Relacionamento, Responsabilidade e Pagamento). 

 33.2 Até ao dia 17 de Junho, a Comissão afixará no Centro Associativo Municipal, em 

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

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

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

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

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

34. RESTITUIÇÃO DOS CHEQUES E CHEQUES CAUÇÃO                 

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

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

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

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

ao fim do mês de Julho.  

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

de Maio.  

 35. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

designadamente, perante as entidades fiscalizadoras, pelo exercício da respectiva 

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

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

não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à Câmara pelo eventual 

incumprimento levado a cabo pelos Feirantes. 
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35.2 O material exposto fora das instalações está sujeito ao pagamento da área 

ocupada, nas condições seguintes: 

 a). Quando o material exposto se situa junto da instalação comercial, com uma 

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

caução 

 b). Quando o material exposto se situa em zona não confinante com a instalação 

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

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

35.3 O horário de atendimento presencial destinado ao esclarecimento de quaisquer 

dúvidas realiza-se, no gabinete de apoio à Feira de Maio, sito no Edifício dos Paços 

do Concelho, Largo da República, exclusivamente às quartas-feiras, das 9h00 às 

12h30m, até ao dia 27 de Abril de 2011, período a partir do qual, o referido gabinete 

passará a situar-se no recinto da Feira. 

36. DEFINIÇÕES 

Com vista às execuções numeradas devem considerar-s e as seguintes 

definições:  

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

à base de licitação e com toda a documentação exigida pelo Edital para esse Tipo de 

Actividade. 

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

Actividade.                                                                    

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

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

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

Divertimento de Instalação Lateral  – Divertimento que devido à sua construção 

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

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

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

numerados, figurados ou sorteados por palavras ou cores. 

Colaborador es – São os familiares dos candidatos, conjugues, uniões de facto, 

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

empregados ou não, que colaborem no exercício da actividade. 

Lugar em Espaço a Céu Aberto - Espaço para exploração de um Tipo de Actividade, 

em estrutura e montagem dos próprios concorrentes, que inclui a área total ocupada, 

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

instalação. 

Espaço Estandardizado  – Espaço com medidas definidas pela Comissão compondo 

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

dos concorrentes. 
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Lugar Vago – Todo o espaço em que tenha ocorrido a desistência do adjudicado.  

Lugar Deserto – Todo o espaço para o qual não haja sido apresentada Candidatura.”  

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

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

deliberou por unanimidade  autorizar a realização do evento designado por “Feira 

Anual de Leiria – Tradicional Feira de Maio “, a realizar no período de 30 de Abril a 22 

de Maio de 2011 , nas condições transcritas. 

Mais deliberou  que a “Feira Anual de Leiria 2011 – Tradicional Feira de Maio “ 

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

direita do Rio Lis). 

Finalmente, deliberou  designar como membros da Comissão Coordenadora da 

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

José Carlos Neves, Cremildo da Silva Pereira, Arq.º António Filipe Peixe Marques 

Risques Pereira, Eng.º João Carlos Antunes Ferreira, a quem atribui a gestão do 

evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

14.3. Renúncia ao direito de preferência na aquisiç ão, Lote 6 da Zona Industrial 

da Cova das Faias (ZICOFA) 

DLB N.º 1858/10  | Na sequência da deliberação n.º 1415/2007, de 13 de Novembro 

(Acta n.º 24), quanto ao pedido de renúncia do exercício do direito de preferência na 

aquisição do Lote 6 da ZICOFA, adjudicado à DRT RAPID – Protótipos e Moldes, Lda. 

foi apresentada, através da ENTFE. 2010/4720, uma minuta do contrato de locação 

financeira imobiliária a celebrar entre a DRT RAPID – Protótipos e Moldes, Lda. e a 

Caixa Económica Montepio Geral. 

Na reunião da Câmara Municipal de 29/06/2010 foi deliberado renunciar ao 

exercício do direito de preferência. 

Através da ENT 2010/23086 e considerando que a escritura agendada para 

Outubro de 2010 não se concretizou, a DRT RAPID – Protótipos e Moldes, Lda. vem 

apresentar nova minuta de contrato dado que a sociedade de locação financeira 

alterou, entretanto, as condições anteriormente aprovadas. 

Da análise efectuada à informação remetida (ENT 2010/23086), verifica-se que 

da mesma constam os elementos essenciais para que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de renunciar ao exercício do direito de preferência, designadamente, o prazo de 

validade do contrato (10 anos) e o valor residual a pagar pela locatária para exercer a 

opção de compra sobre o bem (€494.667,945, correspondente a 30% do valor total do 

investimento). 

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

renunciar ao exercício do direito de preferência na transacção do Lote 6 da Zona 
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Industrial da Cova das Faias entre a sociedade de locação financeira e a DRT RAPID - 

Protótipos e Moldes, Lda., pelo valor residual de €494.667,945 no final do contrato de 

locação financeira celebrado entres estes (10 anos após a sua outorga). Determinou, 

ainda, que o teor da presente deliberação seja incluído no clausulado do contrato de 

compra e venda a outorgar. 

Mais tomou conhecimento  da deliberação da freguesia de Marrazes em que 

prescinde do direito de reversão na transacção do lote 6 da Zicofa a efectuar entre a 

sociedade de locação financeira e a DRT RAPID – Protótipos e Moldes, Lda. (ENT 

2010/25434). 

Mais deliberou  que seja dado conhecimento do teor desta deliberação à 

Freguesia de Marrazes.  

Esta deliberação revoga a deliberação n.º 1007/10, de 29 de Junho, Acta n.º 15. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto quinze 
��������GAB I N E TE  D E  AP O IO  AO  SE N H O R  VE R E AD O R  L I N O  P E R E I R A  

 

Proposta de revogação parcial da deliberação datada  de 1 de Setembro de 2009, 

relativa ao processo de loteamento n.º 29/96. Alter ação ao alvará de loteamento 

n.º 859/97 

DLB N.º 1859/10  | Retirado. 

 

 

Ponto dezasseis 
��������  GAB I N E T E  D E  PR O J E C T O  D E  G E S T ÃO  D E  F U N D O S  E S TR U T U R AI S  

 

Pavilhão Desportivo Souto da Carpalhosa. Adenda ao Contrato de Financiamento 

DLB N.º 1860/10  | Presente adenda ao Contrato de Financiamento (ENT-2010/24296), 

relativo à candidatura n.º 1589, apoiada pelo FEDER, referente ao projecto “Pavilhão 

Desportivo Souto da Carpalhosa”, celebrado entre o Município de Leiria e o 

MaisCENTRO, em 10/02/2010. A adenda (ANEXO D) surge na sequência do pedido de 

alteração, submetido em 04/11/2010 e aprovado pelo MaisCENTRO em 24/11/2010, 

solicitando a reprogramação temporal, financeira e da taxa de financiamento para 80%. 

A Câmara Municipal ratificou o respectivo Contrato de Financiamento na 

reunião de 23 de Março de 2010 (ANEXO E). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento  da adenda ao Contrato de 

Financiamento, na sequência da aprovação, pelo Mais CENTRO em 24/11/2010, do 

pedido de alteração/reprogramação temporal, financeira e da taxa de financiamento, 
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relativo à candidatura n.º 1589, referente ao projecto “Pavilhão Desportivo Souto da 

Carpalhosa”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto dezassete 
��������  D I V I S ÃO  D E  RE L A Ç Õ E S  PÚ B L I C AS  E  CO O P E R A Ç ÃO  

 

Campanha de solidariedade do jornal Região de Leiri a «Fazer o Bem Olhando a 

Quem» 

DLB N.º 1861/10  | Na sequência da proposta do jornal semanário Região de Leiria para 

participação da Câmara Municipal de Leiria na campanha «Fazer o Bem Olhando a 

Quem», foi levada a despacho do Senhor Presidente da Câmara a seguinte 

informação: 

«Ex.mo Senhor Presidente, 

Nas suas edições de 17 e 24 de Dezembro de 2010, o semanário Região de Leiria vai 

levar a cabo, uma vez mais, a campanha de solidariedade “Fazer o Bem Olhando a 

Quem”, cuja receita reverterá directamente a favor de Associações de Solidariedade e 

Apoio Social no Distrito de Leiria e concelho de Ourém.  

Atendendo aos objectivos desta iniciativa e à participação em campanhas anteriores, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria adquira 250 exemplares da edição de 17 

de Dezembro deste semanário, com um custo total de €275,00 (IVA 6% incluído), para 

oferta aos munícipes, cuja despesa se encontra cabimentada através da proposta n.º 

4438 de 10 de Dezembro de 2010. 

Considerando que a proposta de participação nesta campanha no presente ano 

deu entrada na Câmara Municipal de Leiria no dia 10 de Dezembro (ENTFE 

2010/8855) não é possível cumprir com todos os requisitos legais inerentes à 

realização integral do processo de aquisição em devido tempo, pelo que se solicita 

autorização de V. Ex.a para a realização desta despesa.  

Este assunto será levado a ratificação na reunião de Câmara de dia 28 de 

Dezembro próximo.  

Despacho 

No uso das competências que me estão conferidas pela alínea a) do n.º 1 do art. 18º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força do disposto na alínea f) do 

n.º 1 do art. 14º do Decreto-lei 18/2008, de 29 de Janeiro, e pela alínea g) do n.º 1 do 

art. 68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 

11 de Janeiro e pelo n.º 3 do art. 68º desta mesma Lei, autorizo o pagamento da 

despesa acima referida, no valor de €275,00 (IVA inc.), à empresa Empresa 

Jornalística Região de Leiria, Lda.. 
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O Presidente da Câmara Municipal» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 37.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 

Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  ratificar o despacho 

acima transcrito, assinado pelo Senhor Presidente, concordando com a proposta da 

Divisão de Relações Públicas e Cooperação para aquisição de 250 exemplares da 

edição do dia 17 de Dezembro de 2010 do jornal Região de Leiria, com um custo total 

de €275,00 (IVA 6% incluído), para oferta aos munícipes.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezoito 
��������GAB I N E TE  D E  AP O IO  A O  SE N H OR  PR E S ID E N T E  

 

18.1. Parceria com as juntas de freguesia 

DLB N.º 1862/10  | Presente o ofício ref.ª n.º S5081001363, da Valorlis – Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, SA (ENT. 2010/24254), que informa que está em vias 

de protocolar com cada uma das Juntas de Freguesia limítrofes das suas instalações 

(Marinha Grande, Parceiros e Barosa) um investimento de 150.000 euros até 2015 em 

intervenções de requalificação ambiental.  

Informar ainda que durante o ano de 2009, foram realizados investimentos nas 

Juntas de Freguesia de Parceiros e Barosa no montante global de 15.114,95 euros. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

18.2. Minuta de protocolo de delegação de competênc ias a celebrar entre a 

Município de Leiria e as freguesias do Concelho de Leiria 

DLB N.º 1863/10  | Presente o protocolo de delegação de competência a celebrar entre 

a Município de Leiria e as Freguesias do Concelho de Leiria, cujo teor a seguir se 

transcreve: (...) 

 “CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE_______________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Conservação, reparação e limpeza de vias públicas 

Preâmbulo 

A Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da da pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, permite que as Câmaras Municipais deleguem competências suas nas 

Juntas de Freguesia. Este Protocolo de Delegação de Competências constitui-se como 

um instrumento de descentralização que visa melhorar qualitativa e quantitativamente 

a actividade autárquica, satisfazendo melhor as necessidades dos munícipes. 
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Pretende-se uma actuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito 

pela autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, sendo vital que 

os diferentes órgãos autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no 

sentido de melhor responderem aos problemas existentes, não devendo perder de 

vista que os meios agora transferidos no âmbito do Protocolo se destinam às 

responsabilidades delegadas e não a novas actividades. 

A descentralização da actividade autárquica visa aumentar a eficácia da resposta aos 

problemas e necessidades que devem ser ultrapassadas todos os dias no território 

correspondente a cada freguesia, desde a limpeza das vias públicas, passando pela 

conservação e manutenção de pavimentos rodoviários. 

Considerando que se dispõe no número 1 do Artigo 66.° da Lei n.° 169/99, de 18 de 

Setembro, que pode ser objecto de delegação de competências para as juntas de 

freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando ainda que o número 2 do Artigo 15.° da  Lei n.° 159/99, de 14 de 

Setembro, estabelece regras sobre o instrumento que concretiza a colaboração entre o 

município e a freguesia. 

É celebrado o presente Protocolo de Delegação de Competências da Câmara 

Municipal de Leiria, representada pelo seu Presidente Raul Castro, na Junta de 

Freguesia de __________________________ representada pelo(a) seu(ua) 

Presidente, que foi aprovado pela Assembleia Municipal e ratificado pela Assembleia 

de Freguesia. 

Artigo 1.° 

Âmbito e duração do protocolo 

1- O presente acordo define o regime a que ficam sujeitos os actos de competência da 

Câmara Municipal de Leiria, agora delegados na Junta de Freguesia. 

2- O presente protocolo produzirá efeitos após a sua assinatura pela Câmara Municipal 

de Leiria e pela Junta de Freguesia e terá efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2011, 

mantendo-se em vigor pelo prazo de um ano, sendo prorrogável por igual período. 

Artigo 2.º 

Actos delegados 

São delegadas as seguintes competências: 

1- Conservação e reparação das vias públicas incluindo bermas, valetas e aquedutos. 

A Câmara Municipal continuará a ser responsável pelas principais vias municipais, 

excepto nos troços que se situem nos núcleos ou áreas urbanas das freguesias. O 

exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos 

necessários à prossecução do interesse público e nomeadamente reparação corrente 

(tapa buracos) de pavimentos rodoviários em arruamentos urbanos; reparação corrente 

(levantamento e reconstrução) de passeios pedonais; conservação e reparação 
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corrente de bermas e valetas em estradas e caminhos municipais, incluindo 

capinagem, reparação de revestimentos e limpeza. 

2- Limpeza das vias públicas. O exercício da delegação da competência é constituído 

pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse público e 

nomeadamente a varredura e lavagem das vias públicas, incluindo valetas, sarjetas e 

sumidouros e ainda bermas e caminhos da área urbana da Freguesia. 

3- Colocação e manutenção de sinalização toponímica. O exercício da delegação da 

competência é constituído por todos os actos necessários à colocação e substituição 

de placas toponímicas. O Município de Leiria fixa as características das placas 

toponímicas, ficando a Junta de Freguesia responsável pela aquisição e colocação dos 

sinais. 

Artigo 3.° 

Fundo Municipal de Delegação de Competências 

O Fundo Municipal de Delegação de Competências (FMDC) visa dotar as freguesias 

de condições financeiras adequadas ao desempenho material das competências 

delegadas, em função dos respectivos níveis de funcionamento e investimento. 

Artigo 4.° 

Fundo Municipal de Apoio Técnico 

 O Fundo Municipal de Apoio Técnico (FMAT) visa dotar as freguesias de condições 

financeiras adequadas ao desempenho técnico das competências delegadas, em 

função dos respectivos níveis de funcionamento e investimento. 

Artigo 5.° 

Transferências financeiras para as freguesias 

1- As freguesias têm direito a uma participação financeira, soma dos fundos definidos 

no artigo 3.° como FMDC e no artigo 4.° como FMAT, conforme Anexo I, anualmente 

inscrita no Orçamento Municipal, transferida em doze prestações iguais a processar 

mensalmente. 

2- As prestações mensais ficam condicionadas ao regime de acompanhamento e 

controlo da execução do protocolo, tal como definido nos Artigos 10.° e 12.° do 

presente Protocolo 

Artigo 6.° 

Distribuição do Fundo Municipal de Delegação de Com petências 

1- A distribuição do FMDC pelas freguesias obedece aos seguintes critérios: 

a) 15% igualmente por todas as freguesias; 

b) 30% na razão directa da população residente em 2001; 

c) 30% na razão directa da área da freguesia; 

d) 18% para um critério relativo a acessibilidades e infra-estruturas (com exclusão 

da Freguesia de Leiria), composto por: 
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i) 10% na razão directa do comprimento da rede rodoviária da freguesia 

ponderada por um factor relativo à natureza do pavimento; 

ii) 4% para um factor relativo ao declive médio da freguesia; 

iii) 2% para um factor de excentricidade (razão entre o perímetro e a área da 

freguesia); 

iv) 2% na razão directa da distância entre as sedes de freguesia e de 

Concelho; 

e) 7% para um critério relativo ao índice de urbanização da freguesia (com 

exclusão da Freguesia de Leiria), composto pela percentagem de área urbana 

cartografada no PDM; 

2- Os elementos e os indicadores para aplicação dos critérios referidos no número 

anterior devem ser comunicados de forma discriminada à Assembleia Municipal, de 

acordo com o Anexo II. 

Artigo 7.° 

Distribuição do Fundo Municipal de Apoio Técnico 

1- A distribuição do FMAT pelas freguesias obedece aos critérios constantes do Anexo 

III deste protocolo. 

2- Os elementos e os indicadores para aplicação dos critérios referidos no número 

anterior devem ser comunicados de forma discriminada à Assembleia Municipal. 

Artigo 8.° 

Definição dos meios técnicos e materiais a transfer ir para as Freguesias 

1- A Câmara Municipal de Leiria deve prestar, quando necessário, apoio técnico à 

Junta de Freguesia, estando esta, na execução das tarefas objecto do protocolo, 

obrigada a cumprir todas as orientações e normas técnicas constantes dos 

regulamentos e disposições legais. 

2- A Câmara Municipal de Leiria deve comprometer-se a fornecer atempadamente os 

meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Junta de Freguesia. 

3- A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a fornecer gratuitamente à Junta de 

Freguesia massas asfálticas, sempre que esta precise para a execução de tarefas no 

âmbito deste protocolo. 

Artigo 9.° 

Regime dos trabalhadores municipais afectos às tare fas abrangidas pela delegação 

1- Os trabalhadores municipais a laborar em áreas de competência delegada na Junta 

de Freguesia têm a sua remuneração e demais encargos suportados pelo Município de 

Leiria. 

2- O Município de Leiria, por solicitação da Junta de Freguesia ou por sua iniciativa, 

promoverá acções de formação para o pessoal afecto ao exercício da competência 

delegada pelo presente Protocolo. 
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3- A gestão e direcção dos trabalhadores municipais afectos a competências 

delegadas é da responsabilidade da Junta de Freguesia, competindo-lhe avaliar 

globalmente o desempenho dos meios humanos e informar a Câmara Municipal, para 

os devidos efeitos. 

4- A infracção disciplinar praticada pelos trabalhadores municipais afectos a 

competências delegadas deve ser participada pela Junta de Freguesia, por escrito, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria que, nos termos legais, decidirá do exercício 

do respectivo procedimento. 

5- Os trabalhadores municipais afectos a competências delegadas são abrangidos 

pelas normas de Segurança e Higiene no Trabalho em prática para idênticas funções a 

desempenhar no Município de Leiria e decorrentes da legislação aplicável. 

Artigo 10.° 

Regime de acompanhamento e controle da execução por  parte da Câmara 

Municipal de Leiria 

1- A avaliação contínua e conjunta da execução do protocolo será feita através de 

reuniões periódicas entre os eleitos da Câmara Municipal de Leiria e da Junta de 

Freguesia e de reuniões com os técnicos de ambas as Autarquias, devendo dessas 

reuniões ficar registos documentais. 

2- O instrumento de avaliação de execução do Protocolo é constituído por um relatório 

de acompanhamento referente à execução das competências delegados durante o 

primeiro semestre, enviado pela Junta de Freguesia até ao dia 10 de Julho, e por um 

relatório de avaliação final, referente à execução anual das competências delegadas, 

enviado pela Junta de Freguesia até ao dia 10 de Janeiro do ano posterior. 

3- Os relatórios que constituem o instrumento de avaliação de execução do Protocolo 

são elaborados conforme modelo constante do Anexo IV, identificando as acções 

realizadas, as eventuais acções previstas e não realizadas, e uma apreciação global 

da execução do Protocolo, devendo ser acompanhado dos documentos comprovativos 

das despesas efectuadas. 

4- A Câmara Municipal de Leiria elabora um relatório anual de análise da execução dos 

protocolos de delegação de competências com base na informação prestada pelas 

Juntas de Freguesia e pelos serviços municipais. O Relatório de Actividades anual 

deve incluir um ponto sobre competências delegadas nas Juntas de Freguesia. 

Artigo 11.° 

Avocação das competências delegadas 

A delegação de competência pressupõe a possibilidade de a Câmara Municipal de 

Leiria poder, a qualquer tempo, quer por sua iniciativa, quer a solicitação da Junta de 

Freguesia, avocar uma ou mais competências delegadas, devendo informar a Junta de 

Freguesia da deliberação que avoque o exercício das competências e, posteriormente, 

a Assembleia Municipal. 
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Artigo 12.° 

Incumprimento do protocolo 

1- Caso o relatório de avaliação descrito no n.° 2 do Artigo 10.° do presente Protocolo 

não contenha documentos de despesa referentes à totalidade do valor atribuído ou 

algumas despesas apresentadas sejam consideradas não elegíveis, o valor em causa 

será restituído pela 

Junta de Freguesia ou deduzido da atribuição do ano seguinte, caso seja prorrogada a 

vigência do Protocolo. 

2- A falta de remessa ao Município de Leiria dos documentos que compõem o 

instrumento de avaliação de execução do Protocolo implica o não recebimento do valor 

das transferências mensais posteriores, até à regularização da entrega dos 

documentos. 

Artigo 13.° 

Regime de denúncia e rescisão 

1- O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer uma das partes, desde que 

seja devidamente fundamentada, sendo a denúncia obrigatoriamente comunicada à 

outra parte no prazo de 60 dias. 

2- Caso seja a Junta de Freguesia a denunciar, esta obriga-se a cumprir a execução 

do Protocolo até ao final do prazo de denúncia, a não ser que haja acordo. 

Artigo 14.° 

Dúvidas e omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que 

se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

Artigo 15.° 

Outros acordos 

1- O presente Protocolo pode vir a contemplar outras competências, mediante 

deliberação dos competentes órgãos autárquicos respectivos. Essas competências 

constarão de um adicional a este protocolo, que deste fará parte integrante. 

2- Para além do âmbito do protocolo, poderão ser estabelecidos acordos pontuais 

entre a Câmara Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesia, para a prática de actos 

de competência da primeira que se considerem vantajosos serem praticados pela 

segunda. Neste caso a Câmara Municipal de Leiria deve transferir para a Junta de 

Freguesia os meios logísticos, humanos ou financeiros necessários, a definir no 

acordo. 

Anexo I - Transferências financeiras para as fregue sias 
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Freguesias Parcela igual para 
todas as freguesias 

População 
residente 

Área da 
Freguesia 

Acessibilidades e infra-estruturas rodoviárias Índice de 
Urbanização 

TOTAL 

Rede 
Rodoviária 

Declive Excentricida
de 

Acessibilida
de 

Amor 7.284,57 € 18.251,01 €   16.986,15 €  6.536,61 € 766,08 € 543,91 € 746,22 € 4.335,47 € 55.450,03 € 

Arrabal 7.284,57 € 10.473,72 €   13.923,48 € 3.175,34 € 3.064,31 € 543,91 € 829,14 € 2.568,16 € 41.862,62 € 

Azoia 7.284,57 €  8.740,30 €   8.623,84 € 2.146,93 € 2.298,23 € 1.087,83 € 414,57 € 2.405,81 € 33.002,07 € 

Bajouca 7.284,57 €  7.761,88 €   8.979,78 € 2.788,62 €  2.298,23 € 1.087,83 € 1.989,93 € 1.977,19 € 34.168,02 € 

Barosa 7.284,57 €  7.110,88 €   9.558,40 € 6.371,15 €  766,08 €  1.087,83 € 331,66 € 1.698,35 € 34.208,91 € 

Barreira 7.284,57 € 12.029,95 €  9.034,75 € 4.996,82 €  2.298,23 €  1.087,83 € 414,57 € 2.190,53 € 39.337,26 € 

Bidoeira de 
Cima 

7.284,57 € 7.985,30 €  11.258,46 € 3.950,34 €  2.298,23 € 1.087,83 € 1.243,71 € 2.458,86 € 37.567,29 € 

Boa Vista 7.284,57 € 7.419,05 €  6.821,00 € 4.485,77 €  2.298,23 €  1.087,83 € 580,40 € 2.053,08 € 32.029,92 € 

Caranguejeira 7.284,57 € 19.152,39 €  23.596,17 € 6.216,50 €  3.064,31 €  543,91 € 1.077,88 € 4.818,20 € 65.753,93 € 

Carreira 7.284,57 €  5.150,19 €  4.012,64 € 1.084,50 €  766,08 €  1.631,74 € 1.492,45 € 933,91 € 22.356,08 € 

Carvide 7.284,57 € 11.221,02 €  9.161,05 € 2.713,62 €  766,08 €  543,91 € 1.741,19 € 2.189,07 € 35.620,52 € 

Chaínça 7.284,57 € 3.139,42 €  3.907,78 € 745,31 €  3.064,31 € 2.175,66 €  1.243,71 € 579,05 € 22.139,80 € 

Coimbrão 7.284,57 €  7.434,45 €   39.176,72 € 6.815,39 € 766,08 € 543,91 €  1.907,02 € 2.757,47 € 66.685,61 € 

Colmeias 7.284,57 € 14.318,06 €   25.921,27 € 7.344,28 €  3.064,31 €  543,91 €  994,97 € 4.017,82 € 63.489,20 € 

Cortes 7.284,57 € 11.679,41 €  11.897,35 € 3.874,38 €  2.298,23 € 1.087,83 €  414,57 € 1.931,99 € 40.468,33 € 

Leiria         0 € 0 €  0 €               0 € 0 € 0 € 0 € 0 €   0 € 

Maceira 7.284,57 € 38.447,30 €   34.223,01 € 7.449,79 € 2.298,23 €  543,91 €  994,97 € 8.263,43 € 99.505,20 € 

Marrazes 7.284,57 € 78.743,58 €   13.926,05 € 12.650,40 € 1.532,15 €  1.087,83 €  248,74 € 11.052,12 € 126.525,43 € 

Memória 7.284,57 € 3.409,06 €    8.102,07 € 2.205,70 € 3.064,31 €  1.087,83 €  1.658,28 € 1.502,38 € 28.314,20 € 

Milagres 7.284,57 € 11.405,92 €   12.494,93 € 4.392,94 € 2.298,23 €  1.087,83 €  580,40 € 5.220,59 € 44.765,40 € 

Monte Real 7.284,57 € 10.697,14 € 9.790,68 € 3.265,64 € 766,08 € 1.087,83 €  1.326,62 € 2.316,48 € 36.535,03 € 

Monte Redondo 7.284,57 € 16.698,63 €  33.005,74 € 6.180,52 € 766,08 € 543,91 €  1.575,36 € 5.299,54 € 71.354,34 € 

Ortigosa 7.284,57 € 6.941,39 € 10.174,55 € 2.771,79 € 1.532,15 €  1.087,83 €  994,97 € 1.881,80 € 32.669,05 € 

Parceiros 7.284,57 €  12.727,17€    8.796,60 € 3.625,14 € 1.532,15 € 1.087,83 €  165,83 € 4.326,69 € 39.545,97 € 

Pousos 7.284,57 €  28.220,11€  12.161,25 € 13.757,07 € 2.298,23 € 1.087,83 €  248,74 € 5.991,42 € 71.049,21 € 

Regueira de 
Pontes 

7.284,57 €  8.717,19 €  8.332,25 € 3.204,47 € 1.532,15 € 1.087,83 € 663,31 € 1.021,45 € 31.843,21 € 

Santa Catarina 
Serra 

7.284,57 € 15.261,82 €  26.411,69 € 5.063,30 € 3.064,31 € 543,91 € 1.409,53 € 4.588,75 € 63.627,89 € 

Santa Eufémia 7.284,57 €  9.321,96 €    7.141,05 € 2.613,35 € 2.298,23 €  543,91 € 580,40 € 3.203,93 € 32.987,39 € 

Souto da 
Carpalhosa 

7.284,57 € 15.477,53 €   20.517,11 € 5.552,93 € 1.532,15 €  1.631,74 € 1.326,62 € 3.601,46 € 56.924,11 € 

Total  203.967,96  € 407.935,83
€ 

407.935,82 € 135.978,60 € 54.391,44 €  27.195,72 €  27.195,72 € 95.185,02 € 1.359.784 € 
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Freguesias  Fundo Municipal de 
Delegação de 

Competências (FMDC) 

Fundo Municipal de 
Apoio Técnico (FMAT) 

Transferências 
financeiras anuais 

Amor 55.450 € 12.863 € 68.313 € 

Arrabal 41.863 € 12.863 € 54.726 € 

Azoia 33.002 € 12.863 € 45.865 € 

Bajouca 34.168 € 12.863 € 47.031 € 

Barosa 34.209 € 12.863 € 47.072 € 

Barreira 39.337 € 12.863 € 52.200 € 

Bidoeira de Cima 37.567 € 12.863 € 50.430 € 

Boa Vista 32.030 € 12.863 € 44.893 € 

Caranguejeira 65.754 € 19.294 € 85.048 € 

Carreira 22.356 € 6.431 € 28.787 € 

Carvide 35.621 € 12.863 € 48.484 € 

Chaínça 22.140 € 6.431 € 28.571 € 

Coimbrão 66.686 € 12.863 € 79.549 € 

Colmeias 63.489 € 19.294 € 82.783 € 

Cortes 40.468 € 12.863 € 53.331 € 

Leiria          0 €          0 €          0 € 

Maceira 99.505 € 38.588 € 138.093 € 

Marrazes 126.525 € 12.863 € 139.388 € 

Memória 28.314 € 6.431 € 34.745 € 

Milagres 44.765 € 12.863 € 57.628 € 

Monte Real 36.535 € 12.863 € 49.398 € 

Monte Redondo 71.354 € 19.294 € 90.648 € 

Ortigosa 32.669 € 12.863 € 45.532 € 

Parceiros 39.546 € 6.431 € 45.977 € 

Pousos 71.049 € 19.294 € 90.343 € 

Regueira de Pontes 31.843 € 12.863 € 44.706 € 

Santa Catarina 
Serra 

63.628 € 19.294 € 82.922 € 

Santa Eufémia 32.987 € 6.431 € 39.418 € 

Souto da 
Carpalhosa 

56.924 € 12.863 € 69.787 € 

Total  1.359.784 € 385.884 € 1.745.668 € 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência que 

lhe é conferida pelo disposto no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade 

concordar com o teor da proposta transcrita, aprová-la e submetê-la a aprovação da 

Assembleia Municipal. 

Mais deliberou , conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para proceder sua à assinatura, em representação do Município de Leiria, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º do mesmo diploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Anexo II - Fundo Municipal de Delegação de Competências (FMDC )
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18.3. Protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de 

Colmeias. Alteração do objecto 

DLB N.º 1864/10  | Após análise por parte da Junta de Freguesia de Colmeias, esta 

verificou que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências 

não estava de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua 

alteração de «Requalificação dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua do Olival 

Novo e Rua Casal da Venda, em Agodim; Rua de São João, em Barracão; Rua do 

Brejo, em Igreja Velha; Rua do Gamoal e Rua da Costa da Eira (parcial), em Estrada da 

Bouça» para «Requalificação dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua do Olival 

Novo, Rua Casal da Venda e Rua da Presa, em Agodim; Rua do Brejo, em Igreja 

Velha; Rua do Gamoal, em Estrada da Bouça». 

Este Protocolo, no valor de €40.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara 

Municipal, de 17 de Fevereiro de 2009, e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria, 

de 27 de Fevereiro de 2009, e foi efectuada alteração de objecto proposta em 

deliberação, de 14 de Abril, e aprovação em sessão da Assembleia Municipal de Leiria, 

de 28 de Abril de 2009. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 66.º da 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar a alteração do objecto constante do Protocolo de 

Delegação de Competências aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 28 de 

Abril de 2009, conforme acima discriminado, mantendo-se todas as demais condições. 

Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

Mais deliberou,  conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para proceder sua à assinatura, em representação do Município de Leiria, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º do mesmo diploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

18.4. Aumento da participação do capital social da Sociedade GestinLeiria, SA 

DLB N.º 1865/10  | Presente a proposta do Conselho de Administração da GestinLeiria - 

Parques Empresariais de Leiria, SA (ENT. 2010/9099), com vista ao aumento da 

Participação no Capital Social do accionista Câmara Municipal de Leiria na Sociedade 

GestinLeiria, SA (Anexo I). 

Em 21 de Setembro de 2010, a NERLEI-Associação Empresarial da Região de Leiria 

propôs ao Conselho de Administração da GestinLeiria - Parques Empresariais de Leiria, 

SA, (Anexo II): 

1- Alienação de 7,5% das acções pelo valor nominal de 37.500,00 euros 

respeitante ao Capital Social; 
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2- Reduzir o valor dos suprimentos (realizados e os subscritos e não realizados) na 

mesma proporção do Capital Social, ou seja, de 120.000,00 euros (realizados) e 

55.000,00 euros (subscritos e não realizados), aplicando a percentagem de 

2,5% de Capital Social (após alienação), ficando a título de suprimentos o 

montante de 43.750,00 euros. 

O Conselho de Administração da GestinLeiria, SA, comunica que em virtude da 

alteração de financiamento aprovada em Junho de 2010 e o facto de se ter solicitado 

uma prorrogação do prazo do contrato de empréstimo, a Caixa Geral de Depósitos 

impõe como condição aos accionistas da GestinLeiria, SA, a manutenção do mesmo 

nível de capitais próprios inicialmente comprometido, pelo que, a Sociedade e os seus 

accionistas não têm assim condições para, neste momento, reembolsar a NERLEI dos 

suprimentos no valor pretendido. 

No entanto, os accionistas Parque-Invest, SA e o Município de Leiria, apesar da 

vontade de continuarem a contar com o mesmo envolvimento por parte da NERLEI, 

apresentam a sua disponibilidade para adquirirem a participação de 7,5% que a 

Associação detém no capital social da GestinLeiria, SA, permitindo-lhe, assim, reduzir a 

sua participação de 10% para 2,5%. Essa aquisição seria efectuada pelo valor nominal 

de 37.500,00 euros e repartida entre a Parque-Invest, SA e a Câmara Municipal de 

Leiria na proporção da respectiva participação no Capital Social. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e atendendo a que 

reconhece a importância da actividade desta Sociedade na criação de condições para a 

fixação de empresas, fomento de emprego e consequente promoção do 

desenvolvimento económico da Região, deliberou por unanimidade  concordar com 

teor da proposta do Conselho de Administração da GestinLeira, SA e posterior 

apresentação à Assembleia Municipal, nos termos das disposições combinadas da 

alínea m) n.º 2 do artigo 53 e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º ambos 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, o pedido de autorização para o aumento da participação do accionista 

Câmara Municipal de Leiria, no Capital Social da Sociedade GestinLeiria, SA, de 30% 

para 32,50%, pelo valor nominal 12.500 euros. 

O aumento da participação em apreço está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2010, rubrica 2010-I-151 e foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4632/2010, em 27/12/2010. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

18.5. Pedido de autorização para constituição de hi poteca voluntária sobre o 

direito de superfície concedido pelo Município de L eiria ao Orfeão de Leiria 

DLB N.º 1866/10  | Presente o pedido de autorização de constituição de hipoteca sobre 

o direito de superfície constituído pelo Município de Leiria a favor do Orfeão de Leiria. 
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Considerando que: 

— - Em 20 de Novembro de 1989, por escritura pública, o Município de Leiria constituiu 

a favor do Orfeão de Leiria o direito de superfície sobre uma parcela de terreno 

destinada à construção de edifício sede deste, com a área de 730m2, desanexada 

do prédio rústico da freguesia e concelho de Leiria, concelho de Leiria, com a área 

de 91.394m2, descrita na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 63694 

e inscrita na matriz predial rústica sob o artigo n.º 248. 

— - O direito de superfície foi constituído tendo em vista a construção do edifício sede 

do Orfeão, a qual se veio a concretizar; 

— - O Orfeão de Leiria pretende hipotecar este direito de superfície, com vista à 

obtenção de crédito bancário, para fazer face às despesas com a realização de 

obras no edifício-sede que possam responder à necessidade de melhoria das suas 

condições e do número de salas de aulas, motivada pelo aumento do número de 

alunos e de actividades lectivas e não lectivas desenvolvidas. 

— - O Orfeão de Leiria não dispõe de poderes para transmitir o referido direito de 

superfície, carecendo sempre de autorização, de acordo com a cláusula quarta da 

competente escritura pública; 

— - Para a realização do contrato de hipoteca o Orfeão de Leiria necessita de poderes 

para onerar o direito de superfície; 

— - Em caso algum, o património municipal poderá ser onerado com a hipoteca que o 

superficiário pretende constituir, obrigando o Município à sua expurgação ou venda 

judicial do direito de superfície para pagamento de dívidas de terceiros, pelas quais 

o Município de Leiria não poderá responsabilizar-se; 

— - É necessária a alteração à escritura de constituição do direito de superfície de 

modo a permitir a realização da hipoteca pretendida; 

— - O pedido do superficiário não se encontra instruído com os termos e condições em 

que pretende efectuar a hipoteca. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o pedido, deliberou por  unanimidade  

autorizar o Orfeão de Leiria a hipotecar o direito de superfície unicamente para 

obtenção de empréstimo destinado a financiar a ampliação do seu edifício sede. 

Mais deliberou,  ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 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, em 

relação à escritura pública com o número 123/89, outorgada no Cartório Privativo da 

Câmara Municipal de Leiria, em 20 de Novembro de 1989, entre a Câmara Municipal de 

Leiria e o Orfeão de Leiria, proceder à alteração da cláusula QUARTA, que passará a 

ter a seguinte redacção:  

“Sem prejuízo da obrigação do transmitente comunicar, por escrito, à Câmara Municipal 

de Leiria, a transmissão do direito de superfície a terceiros não carece de autorização 

expressa da Câmara Municipal de Leiria, desde que estes se obriguem nos exactos 
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termos do Orfeão de Leiria, quando a mesma se destinar ao cumprimento dos 

compromissos assumidos com a hipoteca, e desde que não seja efectuada com fins 

especulativos, conforme disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 

de Novembro. 

E a introduzir uma nova cláusula, com a denominação de SÉTIMA, com a seguinte 

redacção: 

“O Município de Leiria não se opõe a que o direito de superfície fique onerado com uma 

hipoteca, desde que a mesma se destine unicamente a financiar as obras de ampliação 

do edifício sede do superficiário, admitindo, desde já a sua subsistência e validade”. 

Deliberou, por último , conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar o contrato de alteração à constituição do direito de superfície 

mediante escritura pública, condicionando esta outorga à entrega dos documentos pelo 

Orfeão de Leiria que revelem os termos e condições da realização da hipoteca 

pretendida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.6. Apoio Freguesia do Arrabal. Parque de Lazer do  Freixial  

DLB N.º 1867/10  | Presente, pelo Senhor Presidente, a seguinte proposta:  

A Junta de Freguesia do Arrabal solicitou à Câmara Municipal um apoio 

financeiro no valor de €15.000,00 (quinze mil euros) para a financiamento da 

elaboração do levantamento topográfico, projecto de candidatura ao programa Leader + 

e construção do muro de vedação do Parque de Lazer do Freixial.  

Considerando a importância que a construção deste Parque de Lazer terá para 

a Freguesia do Arrabal, o Sr. Presidente, propõe a atribuição de um apoio financeiro à 

Freguesia de Freguesia do Arrabal no valor de €15.000,00 (quinze mil euros).  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2010, 

rubrica 2009 I 243, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4594/10, de 22 de 

Agosto. 

A Câmara Municipal, 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  conceder um apoio 

financeiro à Freguesia do Arrabal no valor de €15.000,00 (quinze mil euros) para a 

elaboração do levantamento topográfico, projecto de candidatura ao programa Leader + 

e construção do muro de vedação do Parque de Lazer do Freixial. 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

freguesia será efectuada após a apresentação das cópias das facturas e dos 

respectivos autos de medição, e sua confirmação por parte do Departamento de Obras 

Municipais. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

18.7. Apoio à Freguesia das Cortes. Obras na Casa M ortuária 

DLB N.º 1868/10  | Presente, pelo Senhor Presidente, a seguinte proposta:  

A Junta de Freguesia das Cortes solicitou à Câmara Municipal um apoio 

financeiro no valor de €28.544,04 para a remodelação da casa Mortuária das Cortes. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2010, 

rubrica 2008 I 277, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4602/10, de 22 de 

Agosto. 

A Câmara Municipal, 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  conceder um apoio 

financeiro à Freguesia das Cortes no valor de €28.544,04 para a remodelação da casa 

mortuária das Cortes. 

Mais deliberou  que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

freguesia será efectuada após a apresentação das cópias das facturas e dos 

respectivos autos de medição, e sua confirmação por parte do Departamento de Obras 

Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

18.8. Transporte público de aluguer em veículos aut omóveis ligeiros de 

passageiros (transporte em táxi) 

DLB N.º 1869/10  | Retirado. 

 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO F). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

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: 
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Ponto um  

Processo disciplinar 

DLB N.º 1870/10  | Presente o processo disciplinar mandado instaurar por despacho do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria proferido em 25/10/2010, que 

contém o relatório final elaborado pela respectiva instrutora. 

A Câmara Municipal, depois de analisar e de discutir o assunto, deliberou por 

maioria  e escrutínio secreto, ao abrigo do estipulado no n.º 4 do artigo 14.º do Estatuto 

Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 

58/2008, de 9 de Setembro, conjugado com o disposto no n.º 3 do artigo 90.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aplicar ao 

arguido Rui Miguel Pereira Domingues  uma pena de repreensão escrita , prevista no 

n.º 1 do artigo 10.º e artigo 15.º, ambos do mesmo Estatuto Disciplinar, pela prática de 

uma infracção disciplinar consubstanciada na violação do dever de pontualidade, na 

forma negligente, conforme disposto nos artigos 3.º, 9.º e 20.º do mesmo Estatuto, com 

os fundamentos e termos que constam do relatório final do processo, e que aqui se dão 

por reproduzidos na íntegra, para todos os efeitos legais. 

Deliberou ainda que a repreensão seja do seguinte teor: “Considere-se o 

trabalhador advertido que, no futuro, deverá abster-se de praticar os comportamentos 

que serviram de fundamento ao presente processo disciplinar, apresentando-se ao 

serviço regular e continuamente e nas horas que estejam designadas, cumprindo 

escrupulosamente os deveres de assiduidade e de pontualidade a que está obrigado”. 

Mais deliberou que a presente decisão seja notificada ao arguido 

acompanhada de cópia do relatório final e da presente deliberação, bem como à 

instrutora do processo, conforme o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 57.º conjugados 

com o n.º 1 do artigo 49.º, todos do Estatuto Disciplinar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

 Encerramento da reunião   

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezoito horas e vinte minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente técnica, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ __________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

 

�� 


