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Acta n.º 28/2009 
 

 

 

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

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

reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o 

Senhor Presidente Raul Miguel de Castro e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes 

Botelho Machado, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, Blandina 

da Conceição Rodrigues de Oliveira, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 

Luciano Santos Rodrigues de Almeida, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, 

Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, José Manuel Seabra Benzinho da Silva e 

António Carlos Batista Martinho Gomes. 

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

Técnica. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................2 

Atribuição de 3 habitações sociais na freguesia da Barosa.............................................2 

Ponto dois ......................................... ............................................................................7 

Protocolo de delegação de competência nas juntas de freguesia para conservação, 

reparação e limpeza de vias públicas e espaços verdes .................................................7 

Ponto três ......................................... ...........................................................................15 

Abertura e funcionamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão de Leiria ........15 

Ponto quatro....................................... .........................................................................16 

Proposta de Orçamento para 2010 e Opções do Plano para 2010/2013 do Município de 

Leiria .............................................................................................................................16 

Ponto cinco ........................................ .........................................................................25 

Proposta de Orçamento para 2010 e Opções do Plano para 2010/2013 dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria ........................................................25 

Ponto seis......................................... ...........................................................................26 
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Concurso Público Internacional de Concepção, Financiamento, Construção e 

Exploração de uma Unidade Comercial de Dimensão Relevante..................................26 

Ponto sete......................................... ...........................................................................27 

Processo de informação prévia n.º 11/09 – PASOLIS – Empreitadas e Obras Públicas 

do Lis, SA......................................................................................................................27 

 

 

 Ordem do dia   

 

 

Ponto um 

Atribuição de 3 habitações sociais na freguesia da Barosa 

DLB N.º 1971/09 | Presente, pela Divisão da Acção Social e Família, uma proposta de 

atribuição de três novas habitações sociais sitas na freguesia de Barosa, Rua do 

Sobreiro números 9050 A 1, 9050 B 1, e, 9050 C 1, a famílias em situação de grave 

carência habitacional e de baixos recursos económicos. A proposta das famílias abaixo 

identificadas, fundamentou-se na análise da procura de habitação social, por parte de 

munícipes residentes na freguesia de Barosa, registada na Base de Dados existente na 

Divisão de Acção Social e Família, bem como na participação dos serviços da DASF no 

Núcleo Local de Inserção de Leiria do Rendimento Social de Inserção e nas situações 

conhecidas pela Junta de Freguesia da Barosa, apresentadas à DASF. Das 

necessidades habitacionais identificadas, a DASF, procedeu à análise de cada uma 

delas, propondo que das sete situações, duas fossem excluídas pelas seguintes razões: 

— Maria de Lurdes Clemente Santos , formalizou, por escrito a sua desistência de 

ocupar um fogo no bairro social da Barosa, uma vez que, «reside numa casa há 

cerca de 40 anos, e que encontrou à sua volta uma boa rede informal de apoio, que 

não gostaria de perder». 

— Maria Joaquina Rodrigues Eugénio  reside actualmente na freguesia de Parceiros, 

não tendo apresentado qualquer nova solicitação junto da DASF, desde 1995. 

Seguidamente, e das restantes cinco famílias, procedeu a DASF à adequação 

da sua dimensão às tipologias das habitações disponíveis, de forma a não se 

originarem situações de sub-ocupação ou sobre-ocupação, priorizando-se, aquelas cuja 

situação habitacional é agravada por outros traços de exclusão social, ou seja, 

monoparentalidade com crianças e jovens dependentes economicamente e situações 

de doença com carácter permanente.  

Nestes termos, propõe-se que as famílias candidatas sejam ordenadas de 

acordo com a sua dimensão face às tipologias disponíveis. 

TIPOLOGIA T3 

1.ª - Celeste Paula Rodrigues Batista Gomes  
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Este agregado familiar é composto pela própria, seu companheiro e três filhas menores. 

Reside actualmente numa casa arrendada, de construção tipo abarracada, sem 

condições de habitabilidade e de conforto, sendo composto por uma cozinha e dois 

quartos. Paga de renda €74,82. 

O rendimento per capita é de €158,01. 

Esta situação foi também sinalizada pela CPCJ de Leiria. 

O valor da renda técnica é de €171,28 (cento e setenta e um euros e vinte e oito 

cêntimos). 

O valor da renda apoiada é de €59,91 (cinquenta e nove euros e noventa e um 

cêntimos), nos termos do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio e Portaria n.º 288/83, de 

17 de Março. 

2.ª - Luísa Maria da Rocha Carvalho .  

Este agregado familiar é composto pela própria, marido, duas filhas menores e a 

progenitora da candidata. 

Reside actualmente numa casa arrendada, de construção antiga e com 

deficiências de conservação, ao nível da cobertura, deixando passar a água para o seu 

interior, o que a torna muito húmida e propícia ao desenvolvimento de fungos nos tectos 

e paredes. Paga de renda €174,58. 

O rendimento per capita é de €293,39. 

Ambas as filhas têm diversos problemas de saúde, designadamente 

relacionados com alergias ao nível respiratório. 

O valor da renda técnica é de €171,28 (cento e setenta e um euros e vinte e oito 

cêntimos). 

O valor da renda apoiada é de €381,34 (trezentos e oitenta e um euros e trinta e 

quatro cêntimos), nos termos do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio e Portaria n.º 

288/83, de 17 de Março. 

Nos termos do artigo 20.º desta Portaria, o valor da renda será de €171,28 

(cento e setenta e um euros e vinte e oito cêntimos). 

TIPOLOGIA T2 

1.ª - Celina Maria Rodrigues Pereira 

Este agregado familiar é composto pela própria e dois filhos menores.  

Este agregado residiu até 2008 na freguesia de Barosa e devido às más condições 

habitacionais teve inevitavelmente e provisoriamente de arrendar uma casa em Leiria, 

pagando de renda 308,40. 

O rendimento per capita é de €260,13. 

Os Serviços da Segurança Social sinalizaram esta situação dada a precariedade 

económica desta situação. A vulnerabilidade desta família resulta do facto de se tratar 

de uma mãe com dois menores a cargo, com baixos rendimentos e, consequentemente, 

incapaz de suportar sem ajuda, uma renda, no mercado normal de arrendamento. Além 
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disso, ainda enfrenta dificuldades acrescidas pelo facto do filho mais novo necessitar de 

apoio suplementar consequentes de problemas de desenvolvimento. 

O valor da renda técnica é de €140,12 (cento e quarenta euros e doze 

cêntimos). 

O valor da renda apoiada é de €60,04 (sessenta euros e quatro cêntimos), nos 

termos do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio e Portaria n.º 288/83, de 17 de Março. 

Sendo que apenas existe uma habitação disponível considerou-se a presente 

candidata em primeiro lugar de acordo com os critérios acima descritos, ou seja, é a 

que apresenta um rendimento per capita mais baixo; é uma família monoparental com 

dois filhos menores a cargo, sendo que o mais novo apresenta problemas de 

desenvolvimento, o que por sua vez também acarreta despesas suplementares. A estas 

condições acresce o valor elevado da renda que paga actualmente, face aos 

rendimentos de que dispõe, o que por sua vez se reflecte também no facto de ser a 

família que menor valor pagará em termos da renda apoiada.   

2.ª - Laurinda Marques dos Santos 

Este agregado familiar é composto pela própria e um filho maior a desempenhar 

serviço militar voluntário.  

Reside actualmente numa casa cedida gratuitamente por um particular. É 

composta por três quartos, sala e cozinha, e possui todas as infra-estruturas, embora se 

encontre num estado de degradação que compromete as condições de conforto, 

salubridade e segurança. A candidata declarou por escrito, que o proprietário desta 

habitação “não me pressiona a sair”.  

O rendimento “per capita” é de € 389,77. 

O valor da renda técnica é de €140,12 (cento e quarenta euros e doze 

cêntimos). 

O valor da renda apoiada é de €133,41 (cento e trinta e três euros e quarenta 

e um cêntimos), nos termos do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio e Portaria n.º 

288/83, de 17 de Março. 

3.ª - Maria Teresa do Carmo Rodrigues Sousa 

Este agregado familiar é composto pela própria e um filho menor.  

Reside actualmente numa casa arrendada com boas condições de 

habitabilidade e paga de renda €180,00. 

O rendimento per capita é de €435,88. 

O valor da renda técnica é de €140,12 (cento e quarenta euros e doze 

cêntimos). 

O valor da renda apoiada é de €129,80 (cento e vinte e nove euros e oitenta 

cêntimos), nos termos do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio e Portaria n.º 288/83, de 

17 de Março. 
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Propõe-se, ainda que, caso alguma das famílias a quem são atribuídas as 

habitações de tipologia T3 não aceite realizar o contrato de arrendamento com a 

Câmara Municipal, a respectiva habitação deverá ser atribuída à família ordenada em 

1.º lugar para as habitações de tipologia T2, seguindo-se a ordenação aprovada para as 

habitações de tipologia T2. 

Propõe-se também que sejam conferidos poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara para outorgar os respectivos contratos de arrendamento nos termos da 

proposta que a seguir se transcreve: 

«Contrato de Arrendamento 

Entre: 

--- O Município de Leiria, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, 2414-

006 Leiria, aqui representado pelo seu Presidente, Raul Miguel de Castro, portador do 

bilhete de identidade n.º 561884 e NIF 505181266, como primeiro outorgante; 

E 

--- ……………………………………….., portador do bilhete de identidade n.º 

……………………….., NIF ……………………, residente em ………………………………, 

como segundo outorgante; 

É celebrado o presente contrato de arrendamento, o qual se regerá pelas cláusulas 

seguintes: 

Primeira 

O primeiro outorgante é dono e legitimo proprietário do prédio urbano sito no Bairro 

Social de Barosa, Rua do Sobreiro, n.º……, omisso na respectiva Conservatória do 

Registo Predial de Leiria, freguesia de Barosa. 

Segunda 

O prédio descrito na cláusula anterior destina-se à habitação exclusiva e permanente do 

segundo outorgante e do seu agregado familiar. 

Terceira 

O arrendamento tem uma duração de 5 (cinco) anos, com início na data da sua 

assinatura, renovando-se automaticamente por períodos de (um) ano, se não for 

denunciado por uma das partes, nos termos da Lei. 

Quarta 

O presente arrendamento fica sujeito ao regime de renda apoiada estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio. 

Quinta 

A renda mensal é €…………….. (…………… euros) e será paga na Tesouraria da 

Câmara Municipal de Leiria, entre o dia um e o dia oito do mês a que disser respeito. 

Sexta 
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O segundo outorgante fica obrigado a declarar anualmente ao primeiro outorgante todos 

os rendimentos do agregado familiar, para efeitos de reajustamento do valor da renda 

apoiada. 

Sétima 

A renda pode ainda ser reajustada, por iniciativa do primeiro outorgante ou a pedido do 

segundo outorgante, sempre que se verifiquem alterações significativas nos 

rendimentos do agregado familiar. 

Oitava 

O segundo outorgante obriga-se a: 

a) promover a instalação e ligação dos contadores de água, electricidade e gás, cujas 

despesas são da sua responsabilidade; 

b) conservar em bom estado tais instalações, as canalizações e os seus acessórios e 

as infra-estruturas de telecomunicações; 

c) zelar pela conservação, manutenção e limpeza da habitação e espaços exteriores; 

d) proceder ao pagamento das despesas que se mostrem necessárias à reparação dos 

danos causados no prédio por efeitos de incúria ou utilização indevida; 

e) não dar hospedagem, a não sublocar, total ou parcial, ou a não ceder a qualquer 

título a habitação; 

f) restituir o prédio no bom estado de conservação em que o recebeu. 

Nona 

O segundo outorgante não pode efectuar obras no prédio ou alterar os acabamentos 

interiores e exteriores sem prévia autorização do primeiro outorgante, assim como, 

ocupar a zona envolvente à habitação, de modo a que a zona pedonal se encontre 

totalmente desimpedida. 

Décima 

1. É proibida a permanência de animais domésticos no quintal ou no exterior do prédio. 

2. Excepciona-se do número anterior os animais de companhia, quando possuam a 

vacinação anti-rábica e se encontrem devidamente licenciados e registados na 

Junta de Freguesia.  

Décima primeira 

O segundo outorgante ou qualquer elemento do seu agregado familiar não podem 

provocar, participar ou intervir em desacatos e conflitos ou causar barulhos que ponham 

em causa a tranquilidade do bairro social e da comunidade habitacional adjacente. 

Décima segunda 

A utilização do prédio obedece às exigências normais de diligência e zelo, ficando 

interdita a fins distintos daquele que se encontra definido na cláusula segunda. 

 

Décima terceira 
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O incumprimento destas normas e das demais em vigor para as habitações sociais 

determinam a resolução do presente contrato de arrendamento e o consequente 

despejo do prédio. 

Décima quarta 

Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 6.º, conjugado com a aliena s) do n.º 3 do 

artigo 3.º, ambos do Código do Imposto de Selo, o presente contrato de arrendamento 

está isento do imposto de selo. 

Leiria, __ de ______________ de _____. 

O primeiro outorgante:  ______________________________ 

O segundo outorgante: ______________________________” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir uma habitação T2, sita na Rua do 

Sobreiro n.º 9050 B 1, código postal 2400-489, freguesia de Barosa, à família de Celina 

Maria Rodrigues Pereira, fixando a renda mensal apoiada em €60,04 (sessenta euros e 

quatro cêntimos); atribuir uma habitação T3 sita Rua do Sobreiro n.º 9050 A 1, código 

postal 2400-489, freguesia de Barosa, à família de Celeste Paula Rodrigues Batista 

Gomes, fixando a renda mensal apoiada em €59,91 (cinquenta e nove euros e noventa 

e um cêntimos) e atribuir a segunda habitação T3 sita na Rua do Sobreiro n.º 9050 C 1, 

código postal 2400-489, freguesia de Barosa, à família de Luisa Maria da Rocha 

Carvalho, fixando a renda mensal em €171,28 (cento e setenta e um euros e vinte e oito 

cêntimos), correspondendo ao preço técnico. 

Mais deliberou  autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar 

os contratos de arrendamento supra referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Protocolo de delegação de competência nas juntas de  freguesia para 

conservação, reparação e limpeza de vias públicas e  espaços verdes 

DLB N.º 1972/09 | Presente a minuta de protocolo de Delegação de Competências a 

celebrar com as juntas de freguesia: 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE _______________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E ESPAÇOS VERDES 
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Preâmbulo 

A Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 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. 

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, até à conservação 

dos espaços ajardinados, passando pela conservação e manutenção de pavimentos 

rodoviários. 

Considerando que se dispõe no número 1 do artigo 66.º da Lei n.º 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.º da Lei n.º 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.º 

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 2010, 

mantendo-se em vigor pelo prazo de um ano, sendo prorrogável por igual período. 

Artigo 2.º 

Actos delegados 

São delegadas as seguintes competências: 
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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 

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. 

4- Gestão, conservação, arranjo, manutenção e limpeza de espaços verdes 

ajardinados. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de 

todos os actos necessários à prossecução do interesse público e nomeadamente a 

conservação do mobiliário urbano nelas integrado, tendo em atenção critérios como a 

dimensão da área verde a tratar, tipologia dos espaços e o desgaste a que estão 

sujeitos. 

Artigo 3.º 

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.º 

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.º 

Transferências financeiras para as freguesias 

1– As freguesias têm direito a uma participação financeira, soma dos fundos definidos 

no artigo 3.º como FMDC e no artigo 4.º como FMAT, conforme Anexo I, anualmente 
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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.º e 12.º do presente 

Protocolo  

Artigo 6.º 

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: 

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.º 

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.º 

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. 
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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.º 

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. 

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.º 

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 
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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.º 

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. 

Artigo 12.º 

Incumprimento do protocolo 

1- Caso o relatório de avaliação descrito no n.º 2 do Artigo 10.º 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.º 

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.º 

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. 
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Artigo 15.º 

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 

Amor                         48.744 €                         12.863 €                         61.606 € 
Arrabal                         47.174 €                         12.863 €                         60.036 € 
Azoia                         31.685 €                         12.863 €                         44.547 € 
Bajouca                         32.592 €                         12.863 €                         45.455 € 
Barosa                         32.503 €                         12.863 €                         45.366 € 
Barreira                         38.370 €                         12.863 €                         51.233 € 
Bidoeira de Cima                         35.493 €                         12.863 €                         48.355 € 
Boa Vista                         30.389 €                         12.863 €                         43.252 € 
Caranguejeira                         59.423 €                         19.294 €                         78.717 € 
Carreira                         21.202 €                           6.431 €                         27.634 € 
Carvide                         36.511 €                         12.863 €                         49.374 € 
Chaínça                         21.250 €                           6.431 €                         27.681 € 
Coimbrão                         63.155 €                         12.863 €                         76.018 € 
Colmeias                         58.458 €                         19.294 €                         77.752 € 
Cortes                         36.344 €                         12.863 €                         49.207 € 
Leiria                         58.152 €                                -   €                         58.152 € 
Maceira                         91.616 €                         38.588 €                       130.204 € 
Marrazes                       114.963 €                         12.863 €                       127.826 € 
Memória                         26.887 €                           6.431 €                         33.318 € 
Milagres                         41.251 €                         12.863 €                         54.114 € 
Monte Real                         33.932 €                         12.863 €                         46.794 € 
Monte Redondo                         64.792 €                         19.294 €                         84.085 € 
Ortigosa                         31.280 €                         12.863 €                         44.143 € 
Parceiros                         37.489 €                           6.431 €                         43.920 € 
Pousos                         64.607 €                         19.294 €                         83.901 € 
Regueira de Pontes                         29.740 €                         12.863 €                         42.603 € 
Santa Catarina Serra                         61.289 €                         19.294 €                         80.583 € 
Santa Eufémia                         31.528 €                           6.431 €                         37.959 € 
Souto da Carpalhosa                         55.287 €                         12.863 €                         68.150 € 
Total                    1.336.106 €                       385.884 €                    1.721.990 € 

Freguesias
Fundo Municipal de 

Delegação de 
Competências (FMDC)

Fundo Municipal de 
Apoio Técnico (FMAT)

Transferências 
financeiras anuais

 

Anexo II - Fundo Municipal de Delegação de Competên cias (FMDC) 
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Rede Rodoviária Declive Excentricidade Acessibilidade

Amor                       6.911 €              15.846 €              13.283 €                6.423 €                  753 €                  534 €                  733 €                  4.260 €                   48.744 € 

Arrabal                       6.911 €                9.094 €              21.166 €                3.120 €                3.011 €                  534 €                  815 €                  2.523 €                   47.174 € 

Azoia                       6.911 €                7.589 €                8.977 €                2.110 €                2.258 €                1.069 €                  407 €                  2.364 €                   31.685 € 

Bajouca                       6.911 €                6.739 €                8.977 €                2.740 €                2.258 €                1.069 €                1.955 €                  1.943 €                   32.592 € 

Barosa                       6.911 €                6.174 €                9.342 €                6.260 €                  753 €                1.069 €                  326 €                  1.669 €                   32.503 € 

Barreira                       6.911 €              10.445 €              10.218 €                4.910 €                2.258 €                1.069 €                  407 €                  2.152 €                   38.370 € 

Bidoeira de Cima                       6.911 €                6.933 €              10.802 €                3.882 €                2.258 €                1.069 €                1.222 €                  2.416 €                   35.493 € 

Boa Vista                       6.911 €                6.442 €                6.715 €                4.408 €                2.258 €                1.069 €                  570 €                  2.017 €                   30.389 € 

Caranguejeira                       6.911 €              16.629 €              20.436 €                6.108 €                3.011 €                  534 €                1.059 €                  4.734 €                   59.423 € 

Carreira                       6.911 €                4.472 €                4.014 €                1.066 €                  753 €                1.603 €                1.466 €                     918 €                   21.202 € 

Carvide                       6.911 €                9.743 €              12.042 €                2.666 €                  753 €                  534 €                1.711 €                  2.151 €                   36.511 € 

Chaínça                       6.911 €                2.726 €                3.941 €                  732 €                3.011 €                2.138 €                1.222 €                     569 €                   21.250 € 

Coimbrão                       6.911 €                6.455 €              37.222 €                6.697 €                  753 €                  534 €                1.874 €                  2.709 €                   63.155 € 

Colmeias                       6.911 €              12.432 €              23.428 €                7.216 €                3.011 €                  534 €                  978 €                  3.948 €                   58.458 € 

Cortes                       6.911 €              10.141 €                9.853 €                3.807 €                2.258 €                1.069 €                  407 €                  1.898 €                   36.344 € 

Leiria                       6.911 €              46.643 €                4.598 €                       - €                       - €                       - €                       - €                         - €                   58.152 € 

Maceira                       6.911 €              33.382 €              32.113 €                7.320 €                2.258 €                  534 €                  978 €                  8.120 €                   91.616 € 

Marrazes                       6.911 €              68.369 €              13.575 €              12.430 €                1.505 €                1.069 €                  244 €                 10.860 €                  114.963 € 

Memória                       6.911 €                2.960 €                7.663 €                2.167 €                3.011 €                1.069 €                1.629 €                  1.476 €                   26.887 € 

Milagres                       6.911 €                9.903 €              11.094 €                4.316 €                2.258 €                1.069 €                  570 €                  5.130 €                   41.251 € 

Monte Real                       6.911 €                9.288 €                9.123 €                3.209 €                  753 €                1.069 €                1.304 €                  2.276 €                   33.932 € 

Monte Redondo                       6.911 €              14.499 €              29.267 €                6.073 €                  753 €                  534 €                1.548 €                  5.207 €                   64.792 € 

Ortigosa                       6.911 €                6.027 €              10.218 €                2.724 €                1.505 €                1.069 €                  978 €                  1.849 €                   31.280 € 

Parceiros                       6.911 €              11.050 €                8.977 €                3.562 €                1.505 €                1.069 €                  163 €                  4.251 €                   37.489 € 

Pousos                       6.911 €              24.502 €              10.218 €              13.517 €                2.258 €                1.069 €                  244 €                  5.887 €                   64.607 € 

Regueira de Pontes                       6.911 €                7.569 €                7.882 €                3.149 €                1.505 €                1.069 €                  652 €                  1.004 €                   29.740 € 

Santa Catarina Serra                       6.911 €              13.251 €              26.712 €                4.975 €                3.011 €                  534 €                1.385 €                  4.509 €                   61.289 € 

Santa Eufémia                       6.911 €                8.094 €                7.444 €                2.568 €                2.258 €                  534 €                  570 €                  3.148 €                   31.528 € 

Souto da Carpalhosa                       6.911 €              13.438 €              21.530 €                5.456 €                1.505 €                1.603 €                1.304 €                  3.539 €                   55.287 € 

Total                    200.416 €            400.832 €            400.832 €            133.611 €              53.444 €              26.722 €              26.722 €                 93.527 €               1.336.106 € 

TOTAL
Acessibilidades e infraestruturas rodoviárias

Freguesias
Parcela igual para 
todas as freguesias

População 
residente

Área da 
Freguesia 

Índice de 
Urbanização
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Anexo III - Fundo Municipal de Apoio Técnico (FMAT)  

Freguesias
Funcionários 

propostos
Valor 

correspondente
Funcionários 

existentes
Funcionários a 

pagar
FMAT

Amor 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Arrabal 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Azoia 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Bajouca 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Barosa 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Barreira 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Bidoeira de Cima 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Boavista 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Caranguejeira 3 19.294 €                 0 3              19.294 € 
Carreira 1 6.431 €                  0 1                6.431 € 
Carvide 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Chaínça 1 6.431 €                  0 1                6.431 € 
Coimbrão 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Colmeias 3 19.294 €                 0 3              19.294 € 
Cortes 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Leiria 0 - €                         0 0                       - € 
Maceira 6 38.588 €                 0 6              38.588 € 
Marrazes 6 38.588 €                 4 2              12.863 € 
Memória 1 6.431 €                  0 1                6.431 € 
Milagres 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Monte Real 5 32.157 €                 3 2              12.863 € 
Monte Redondo 3 19.294 €                 0 3              19.294 € 
Ortigosa 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Parceiros 2 12.863 €                 1 1                6.431 € 
Pousos 4 25.725 €                 1 3              19.294 € 
Regueira de Pontes 2 12.863 €                 0 2              12.863 € 
Sta. Catarina Serra 3 19.294 €                 0 3              19.294 € 
Sta. Eufémia 2 12.863 €                 1 1                6.431 € 
Souto da Carpalhosa 3 19.294 €                 1 2              12.863 € 

Total 71                456.623 € 11 60 385.884 €  

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que, nos termos das 

alíneas a) e b) do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, é da competência 

dos órgãos municipais o planeamento, gestão e realização de investimentos em 

espaços verdes e ruas e arruamentos, com fundamento no disposto na alínea c) do n.º 

6 do artigo 64.º e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 66.º, ambos da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria  com o voto contra do Senhor 

Vereador Dr. Luciano de Almeida, eleito pelo Partido Social Democrata, aprovar a 

proposta de protocolos em epígrafe e submetê-la à Assembleia Municipal para 

aprovação. 

A Senhora Vereadora Dra. Isabel Damasceno afirmou que embora votasse a 

favor do protocolo supra se opunha à redução da 10% do valor das verbas. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Abertura e funcionamento do Mercado de Venda por Gr osso do Falcão de Leiria 

DLB N.º 1973/09  | Presente o Despacho n.º 91/2009, proferido em 16 de Dezembro, 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativo à abertura e funcionamento do 

Mercado do Falcão (têxtil, vestuário e calçado) nos dias 23 e 30 de Dezembro, que 

passa a fazer parte integrante da presente deliberação e cujo teor se transcreve: 
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«DESPACHO N.º 91/2009 

Assunto: Abertura e funcionamento do Mercado do Falcão (têxtil, vestuário e calçado) nos dias 

23 e 30 de Dezembro de 2009. 

Atendendo à época natalícia, à especificidade do Mercado do Falcão, ao inerente 

desenvolvimento comercial e ao interesse manifestado pelos vendedores em melhorarem as 

suas vendas, determino, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, a abertura deste Mercado, nos dias 23 e 30 de Dezembro, com o horário de 

funcionamento das 5h00 às 14h00, e o seu encerramento, respectivamente, nos dias 24 e 31 de 

Dezembro de 2009, para descanso dos trabalhadores. 

Tendo em conta o carácter excepcional e urgente que a presente situação reclama, este 

meu despacho deverá 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. 

Ao presente despacho deverá ser dada publicidade nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  

Leiria, 16 de Dezembro de 2009. 

O Presidente da Municipal de Leiria 

(Raul Castro)» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo 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 91/2009, proferido em 16 

de Dezembro de 2009, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativo à abertura 

e funcionamento do Mercado do Falcão (têxtil, vestuário e calçado) nos dias 23 e 30 de 

Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Proposta de Orçamento para 2010 e Opções do Plano p ara 2010/2013 do 

Município de Leiria  

DLB N.º 1974/09  | Intervenção da Senhora Vereadora Isabel Damasceno 

Sempre considerei que as reuniões de Câmara devem ser o espaço por excelência para 

a discussão de todos os assuntos de interesse para o Concelho. 

Foi essa prática durante os 12 anos em que assumi a responsabilidade de 

liderar os destinos de Leiria. 

Por maioria de razão este meu pensamento e prática têm hoje razão de ser – há 

forçosamente assuntos de continuidade; há necessidade questões que devem ser 

esclarecidas e tem havido desde o início deste mandato uma atitude de abertura de 

espírito de colaboração da minha parte e restante equipa que permitiriam um diálogo 

franco e aberto com o objectivo de em conjunto serem encontradas as melhores 

soluções para os diferentes problemas da gestão autárquica. 
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Parece-me no entanto não ser a vontade do Senhor Presidente que decidiu 

conduzir essa discussão na praça pública ainda por cima potenciando o seu jeito muito 

próprio da utilização de insinuações e inverdades, difíceis de admitir em quem fez parte 

do anterior elenco camarário e necessariamente terá que conhecer com profundidade 

os assuntos sobre os quais se tem pronunciado. 

Impõem-se pois, alguns esclarecimentos continuando a utilizar-se o local 

próprio, que é a reunião de Câmara. 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Considero sem reservas a exactidão dos dados financeiros existentes nas 

contas do Município tratados com grande competência pelos técnicos ao seu serviço e 

validados pelo revisor oficial de contas cuja continuação ao serviço da Leirisport foi já 

assumida pelo actual executivo, o que é indicativo de também por ele serem 

reconhecidas as suas competência e seriedade. Alguns desses dados têm servido ao 

Senhor Presidente para fazer diversas declarações que temos vindo a ler. Surgem-nos 

aqui desde logo algumas dúvidas: os dados disponíveis na autarquia servem ou não 

servem? Servem apenas alguns que interessam em determinado momento do 

discurso? Ignoram-se outros porque não são convenientes ao discurso manipulador? 

Se servem todos, então para quê a auditoria que diz irá fazer em Janeiro? E se não 

servem porque não aguardar os resultados da auditoria? 

Quanto aos níveis de endividamento do Município importa informar que os 

mesmos se encontram dentro de total legalidade. 

Actualmente por imposição da Lei das Finanças Locais e subsequentes 

orçamentos de estado só podem ser contraídos empréstimos pelas autarquias, 

independentemente de terem ou não ultrapassado a respectiva capacidade de 

endividamento, para obras financiadas por fundos comunitários, reabilitação urbana e 

habitação social. As declarações proferidas a este propósito revelam mais uma vez 

desconhecimento, o que é grave, ou intenção de induzir em erro os munícipes, situação 

ainda mais reprovável. 

O total da dívida do município é de: 

91 milhões de euros a médio e longo prazo, sendo, como qualquer empréstimo 

com estas características para amortizar ao longo dos anos, a maioria deles a 20 anos, 

negociados a taxas de juro amplamente competitivas. O encargo para 2010 conforme 

consta no Orçamento agora apresentado é de 9,3 milhões de euros representando 

apenas 6% do total do orçamento. 

6 milhões a curto prazo 

Estes dados incluem Câmara, SMAS, e Leirisport e são substancialmente 

diferentes dos revelados pelo Senhor Presidente em várias ocasiões nomeadamente na 

reunião havida com os Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho. 
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Salienta-se que, no caso específico da Câmara as disponibilidades de 

tesouraria, à data de 30 de Novembro permitiriam proceder à liquidação total das 

dívidas a fornecedores ficando ainda alguma verba disponível. 

Seria igualmente muito importante que uma vez por todas e sem insinuações 

maldosas fosse dito pelo Senhor Presidente e Vereador Lino quais as obras sem 

cabimento e quais as intervenções da Câmara que foram feitas è revelia das regras 

legais. É grave fazerem-se essas afirmações sem elementos que provem o que é dito. 

Já foram solicitadas ao Vereador Lino em anterior reunião de Câmara as necessárias 

provas daquilo que disse sem que as tenha apresentado. Terão aqui que provar tão 

graves afirmações na próxima reunião de executivo pois senão o fizerem ficará 

publicamente provada a sua intenção de denegrir infundadamente a imagem da anterior 

gestão camarária, admitindo-se a possibilidade de recorrer a outras vias para a 

reposição da verdade. 

CANDIDATURAS A FUNDOS COMUNITÁRIOS  

Relativamente às opções tomadas no passado e respectivas prioridades 

evidentemente que há diferenças abismais mas isso é normal em democracia. 

Insere-se neste grupo de opções a construção do MIMO. Interessa esclarecer 

que esta obra foi realizada na íntegra sem nela se ter dispendido um euro de receitas 

da própria Câmara. Foi totalmente financiada pelo Programa Operacional da Cultura 

(anterior Quadro Comunitário de Apoio) e Polis. Estas verbas se não fossem aplicadas 

nesta obra não viriam para o Concelho. 

Isto é revelador do sentido de oportunidade de aproveitamento de todas as 

possibilidades de recurso a candidaturas que foi sempre a nossa prática com grande 

sucesso. 

Foi dentro desse objectivo que se apresentou a candidatura ao PALOR 

(Requalificação Urbana), tendo a candidatura do Município de Leiria sido aprovada logo 

numa primeira fase, o que é revelador da qualidade da mesma. Lembra-se a este 

propósito que esta candidatura tem um valor global de financiamento podendo propor-

se ajustamentos de forma a que a autarquia não ultrapasse os 30% de verbas próprias. 

Estas verbas foram disponibilizadas pelo Programa Mais Centro apenas para a 

reabilitação urbana. Nunca poderiam ser aproveitadas noutro tipo de obras. 

OUTRAS QUESTÕES 

Lemos igualmente com atenção as soluções apontadas pelo Senhor Presidente 

para as instalações da GNR e PSP e lembramos que seria correcto recordar que as 

soluções apontadas já vinham de trás. Decorrem já há algum tempo as necessárias 

negociações para reinstalar a GNR em terrenos da Freguesia dos Pousos e a 

reutilização do edifício da PSP para pousada está prevista no Plano estratégico do 

Programa Polis e foi este o projecto apresentado a vários Ministros da Administração 

Interna. Igualmente foi proposta a utilização de uma construção existente no Largo do 
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Papa para aí ser instalado um posto de proximidade para a PSP. Apreciamos que estes 

objectivos sejam mantidos pelo actual executivo mas seria politicamente sério lembrar 

que são projectos do anterior executivo. 

O mesmo se passa quando lemos que irão ser criadas condições de acesso 

electrónico para os particulares poderem acompanhar os seus processos de obras 

quando, há mais de dois anos, essa facilidade está instalada podendo os requerentes 

acompanhar via Internet a situação dos respectivos processos. A criação desta 

facilidade foi, na altura amplamente divulgada quer em reunião de Câmara quer na 

comunicação social. 

Por último, seria igualmente muito importante que o Senhor Presidente, numa 

atitude de verdade completa, que se requer a quem tem tão grandes responsabilidades 

na gestão da causa pública, revelasse quais as provas que tem, de tratamento 

discriminatório em relação às Juntas de Freguesia. Como as não tem, seria conveniente 

calar-se para sempre sobre este assunto. 

*** 

Presente a proposta de documentos para 2010, que incluem o Orçamento Municipal, o 

Plano de Actividades e o Plano Plurianual de Investimentos para 2010-2013. 

A proposta de Orçamento apresenta €126.979.102,00 de receita e de despesa 

totais. A receita corrente é de €77.470.434,00, a receita de capital é de €49.008.668,00 

e as outras receitas de €500.000,00. A despesa corrente é de €75.232.825,00 e a 

despesa de capital é de €51.746.277,00. 

A proposta de Opções do Plano 2010-2013 apresenta uma despesa total 

prevista de €143.127.452,47, sendo €93.707.977,00 de despesa para o ano de 2010 

dos quais €93.407.977,00 são despesa definida e €300.000,00 são despesa não 

definida. 

Na elaboração da proposta orçamental foram tidos em conta os princípios 

orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

Nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º, conjugados com o n.º 3 do 

artigo 5.º ambos da Lei n.º 12-A/08, de 27 de Fevereiro, o mapa de pessoal do 

Município de Leiria integra o Orçamento Municipal para 2010. 

No que se refere à alteração do posicionamento remuneratória dos 

trabalhadores municipais, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 46.º, 47.º, 

113.º e 117.º n.º 4 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e dos artigos 5.º n.º 2 

alínea b) e 7.ºdo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro fixou-se em €190.000,00 

o valor para os trabalhadores do pessoal dos quadros – regime da função pública e em 

€10.000,00 o valor para os trabalhadores do pessoal dos quadros – regime do contrato 
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individual de trabalho, nos exactos termos da previsão orçamental da orgânica 03, com 

as desagregações constantes das tabelas I e II, e considerando que: 

a) ficaram previstas no orçamento para o ano de 2010 as verbas supra 

mencionadas; 

b) a opção gestionária se justifica, tendo em conta a competência demonstrada, 

bem como o sentido de missão e a vontade dos trabalhadores municipais em alcançar 

os objectivos que superiormente lhes haviam sido fixados; 

c) o empenho demonstrado pelos mesmos foi uniforme nas diversas carreiras 

profissionais, pelo que não subsistem motivos para se proceder à exclusão de qualquer 

grupo profissional, nem à diferenciação em termos de montantes a desagregar. 

Tabela I: Trabalhadores do pessoal dos quadros – re gime da função pública 

Tabela II: trabalhadores do pessoal dos quadros – r egime do contrato individual de trabalho 

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio (Estatuto do 

Direito de Oposição), foi remetido a proposta dos documentos previsionais ao Partido 

Social Democráta, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. 

*** 

Os Senhores Vereadores Luciano de Almeida e José Benzinho  apresentaram 

uma justificação de voto, cujo teor se transcreve: 

«Como questão prévia, recordam-se as críticas feitas a orçamentos anteriores 

pelo Senhor Presidente da Câmara, que os acusou de empolarem a previsão das 

receitas. Sucede que a Proposta para 2010 prevê um aumento das receitas em relação 

a 2009. O orçamento de receitas de 2009 foi de €117.883. 011,00 e o da proposta para 

2010 é de €127.058.750,00, ou seja, de quase mais €10.000.000,00. Curiosamente, a 

previsão deste crescimento é feito exclusivamente à custa das receitas de capital, que 

se prevê subirem de cerca de 42 milhões de euros para 49 milhões de euros, dos quais 

39 milhões de euros provenientes de venda de terrenos. 

Universo Montantes 
máximos 

Carreira de Técnico Superior, com a categoria única de Técnico Superior; 
Carreira de Informática, com a categoria de Especialista de Informática 

€63.333 

Carreira de Assistente Técnico, com as categorias de Coordenador Técnico e 
Assistente Técnico; Carreira de Informática, com a categoria de Técnico de 
Informática; Fiscais Municipais; Bombeiros Municipais 

€63.333 

Carreira de Assistente Operacional com as categorias de Assistente 
Operacional, Encarregado Operacional e Encarregado Geral Operacional 

€63.334 

Universo Montantes 
máximos 

Carreira de Técnico Superior, com a categoria única de Técnico Superior; 
Carreira de Informática, com a categoria de Especialista de Informática 

€3.333 

Carreira de Assistente Técnico, com as categorias de Coordenador Técnico e 
Assistente Técnico; Carreira de Informática, com a categoria de Técnico de 
Informática; Fiscais Municipais; Bombeiros Municipais 

€3.333 

Carreira de Assistente Operacional com as categorias de Assistente 
Operacional, Encarregado Operacional e Encarregado Geral Operacional 

€3.334 
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Ou o Senhor Presidente revê as críticas que fez em relação aos anteriores 

orçamentos, ou em respeito por um mínimo de seriedade exigida pela dignidade da 

função que ocupa, explica como pretende assegurar a execução do orçamento de 

receitas, que até agora acusava de empolado, e, como pretende fazê-lo num momento 

cada vez mais desfavorável do ponto de vista económico e financeiro para o país, para 

as empresas e para as famílias. 

Ou faz a demonstração da capacidade para arrecadar as receitas que prevê, ou 

se retrata das acusações que vem fazendo, ou legítima, sem necessidade de qualquer 

outra fundamentação, que se diga que o presente orçamento, por si apresentado, sofre 

exactamente dos vícios com que invectivou publicamente os Orçamentos dos anos 

anteriores. 

Por outro lado, fica-se na dúvida sobre a real intenção de execução do 

orçamento. 

Com efeito, o Senhor Presidente tem referido abundantemente que há 

necessidade de reponderar investimentos programados e candidaturas já aprovadas 

pelo QREN, mas no orçamento de despesas há a previsão das despesas necessárias 

com os encargos para as realizar. 

Isto significa que ou as declarações do Senhor Presidente, sistematicamente 

repetidas aos órgãos de comunicação social, não podem ser levadas a sério, ou a 

Proposta de Orçamento. 

O Senhor Presidente tem referido a existência de dívidas da Câmara em valores 

que os próprios serviços da Câmara desmentem, e tem afirmado que para pagar essas 

dívidas a actividade da Câmara está comprometida para os próximos anos, o que 

segundo ele põem em causa os seus compromissos com os eleitores e justifica o 

incumprimento da atribuição dos 2% do IRS aos munícipes com fundamento nesse 

quadro, que diz imprevisto, das dívidas. 

Sucede que na Proposta de Orçamento se prevê para o serviço da dívida o 

montante de 9,3 milhões de euros, e não a dívida toda como fariam supor as 

declarações do Senhor Presidente. Será que algum dos largos milhares de portugueses 

e de leiriense que ao longo dos anos contraíram empréstimo para habitação própria, lhe 

explicaram que a medida da sua capacidade financeira se mede pela capacidade para 

honrar as prestações de amortização do empréstimo e dos juros e não pela capacidade 

para pagar a dívida de uma só vez? 

Esta constatação gera uma dívida para nós absolutamente insanável. O que não 

deve merecer credibilidade, as declarações do Senhor Presidente da Câmara, ainda 

que sucessivamente repetidas, ou a Proposta de Orçamento, ou, em alternativa, 

nenhuma delas. 

Confessamos que nos inclinamos pela primeira hipótese aludida. 
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Por outro lado, o orçamento da autarquia deverá conter os instrumentos de 

suporte a políticas objectivas de apoio às actividades económicas, sociais e culturais do 

Concelho, tendo em conta o quadro actual de dificuldades económicas e de 

desemprego em que o país vive, e tirando partido das oportunidades que os fundos 

comunitários colocam à disposição do Município, para estimular investimentos de 

proximidade e de alavancar investimentos privados. 

Ora, a Proposta de Orçamento para 2010, nos termos em que foi submetida à 

Câmara, não contém a previsão de quaisquer investimentos ou de tomada de quaisquer 

medidas de estímulo à actividade económica, limitando-se a introduzir pequenas 

alterações, para mais ou para menos em algumas rubricas. 

Por este motivo, não poderemos deixar de reprovar esta proposta de orçamento. 

No quadro actual exigia-se um maior empenho da autarquia na criação de condições 

adequadas ao estímulo da actividade económica, capaz de gerar riqueza e emprego. 

Câmara Municipal de Leiria, 21 de Dezembro de 2009 

Luciano Rodrigues de Almeida 

José Benzinho» 

*** 

As Senhoras Vereadoras Isabel Damasceno, Isabel Gonçalves e Neu sa 

Magalhães  apresentaram uma justificação de voto, cujo teor se transcreve: 

«PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2010 E OPÇÕES DO PLANO PARA 2010/2013 DO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

O Orçamento é apresentado em auditoria. Depreende-se que os valores existentes nos 

serviços técnicos da Câmara foram considerados correctos pelo actual executivo e a 

auditoria é apenas uma arma de arremesso político. 

—  Congratulamo-nos pela manutenção no orçamento de obras que estavam previstas 

em anteriores orçamentos e para as quais foram conseguidos no passado apoios 

financeiros no âmbito do QREN (PALOR; contratualização e outras). 

—  Entendemos no entanto que devia ser feito uma diferente redistribuição ao longo 

dos anos das verbas tendo em conta as principais prioridades. Não concordamos com o 

corte de 10% nas transferências mensais para as freguesias devendo as verbas que 

aqui foram diminuídas ser cortadas noutras rubricas e noutro tipo de apoios de menor 

prioridade. A experiência existente, altamente positiva na gestão destas verbas pelas 

Freguesias, não devia ser posta em causa. As freguesias, está provado, executam 

tarefas de proximidade, melhor e mais economicamente. 

—  Nota-se uma deficiente alocação de verbas na área social incidindo sobretudo o 

reforço nas rubricas de apoios diversos sem especificar o destino desses apoios, o que 

releva falta de conhecimento da realidade. 

É insignificante a verba para o programa Pares numa fase em que as IPSS’s estão a 

aproveitar estes apoios e o complemento da Câmara deveria ser atribuído nesta altura. 
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Apoio para medicamentos a carenciados. Como vai ser atribuído? Questões legais: não 

pode haver apoios directos a cidadãos. 

LEIRISPORT 

Devia estar presente o orçamento da Leirisport uma vez que tem implicações directas 

no orçamento do Município. 

- Seria conveniente que a rubrica Indemnizações Compensatórias contemplasse 

apenas os pagamentos referentes à exploração de Infra-estruturas e Actividades. 

Os encargos financeiros e a amortização de amortização de capital deveriam estar 

expressos em rubrica autónoma. 

Relativamente ao mapa de pessoal não temos condições para nos pronunciarmos pelo 

facto dos documentos necessários à sua análise só nos terem sido distribuídos durante 

a reunião. Esperamos que o atraso na entrega do documento não tenha sido 

consequência da anunciada redução drástica de pessoal, conforme recentes 

declarações feitas pelo Presidente desta Autarquia, o que em nossa opinião obrigaria a 

uma análise e reflexão profundas sobre este assunto ou não tenha sido para ocultar 

entradas de pessoal externo à Câmara, sem que sejam devidamente demonstrados 

critérios de competência e de necessidade. 

Compreendendo o conteúdo da justificação de voto apresentada pelos Senhores 

Vereadores Luciano de Almeida e José Benzinho, a nossa abstenção é fundamentada 

pelo facto  do orçamento apresentado permitir concretizar todos os projectos do anterior 

executivo que o Presidente, numa atitude de incoerência incompreensível diz estarem 

em causa. 

Leiria, 21 de Dezembro de 2009 

Isabel Damasceno Campos 

Isabel Gonçalves 

Neusa Magalhães» 

*** 

O Senhor Presidente  apresentou uma justificação de voto, cujo teor de transcreve: 

«Começo por referir que sempre estivemos disponíveis para dialogar com Todos 

os membros do Executivo, sobre todo e qualquer assunto de interesse municipal. 

A situação actual do concelho, no que respeita à situação autárquica, é 

preocupante, face à insustentabilidade económica, que se projecta para 2016, por via 

da gestão anómala que foi praticada. 

Num concelho em que subsistem carências infraestruturais, em que não houve o 

cuidado de criar condições para manter as existentes e captar novas empresas, em que 

se fizeram investimentos desproporcionados, como foi o caso do montante envolvido no 

Estádio, que no seu todo penaliza as gerações vindouras. 

Falar-se em dívida bancária, é sabido, pelas contas da Autarquia, que o 

montante em dívida no final do corrente ano, será de €91.451.443,68. 
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Quanto à dívida de curto prazo da Autarquia, esqueceu-se a Senhora Vereadora 

Isabel Damasceno de que relevam para a sua definição os saldos da conta 22(30.11.09, 

€4.004.885,24) e da conta 26 (em 30.11.09, €7.547.708,80), o que totaliza 

€11.553.594,04, conforme mapas da respectiva contabilidade da Autarquia. 

Para reforçar a situação de má gestão, basta verificar que o montante de 

compromissos em 30 de Novembro é de cerca de 87 milhões e o montante da receita 

atingirá os cerca de 64,5 milhões de euros, estando este valor inflacionado no montante 

de cerca de 10,7 milhões respeitante ao empréstimo do Pagar a Tempo e Horas. 

Entendemos que o conjunto de situações que vão sendo conhecidas, reforça 

cada vez mais a necessidade de realização de uma auditoria, que prevemos se inicie 

em Janeiro, por razões orçamentais. 

Quanto às obras que não cumpriram as regras legais, serão presentes na 

próxima reunião, algumas situações verificadas. 

No que respeita às obras do PALOR, já referimos que serão precisos recursos 

extraordinários, como aliás já foi reconhecido pela Senhora Vereadora. 

As questões da Segurança, também por nós foram abordadas. Veremos se 

entre aquilo que foram meras intenções e a possível realidade, se conseguiremos 

concretizar algumas propostas. O tempo o dirá.  

Quanto ao Quadro de Pessoal apresentado, uma única nota, trata-se do mesmo 

quadro de pessoal aprovado pelo anterior Executivo em 2008, que contempla 941 

unidades, para vigorar em 2009. 

Ainda para dizer à Senhora Vereadora Isabel Damasceno, que achamos 

inconcebível que não esteja instalado o balcão único, onde todos os assuntos possam 

ser tratados, face aos investimentos que têm vindo a ser efectuados na área informática 

e em paralelo com muitas Câmaras, algumas até vizinhas, que já assim procederam. 

E por último, não temos dúvidas de que as Juntas de Freguesia do concelho 

sabem gerir melhor as verbas de que dispõem. Só que a Lei está cada vez mais estreita 

e muitas delas estão agora, em situação difícil, porque tiveram autorização para 

executar obras que não estavam protocoladas e cujos responsáveis dessas situações, 

ainda não são conhecidos. 

Ao Senhor Vereador Luciano de Almeida, quero dizer-lhe mais uma vez, que 

este não é o Orçamento que a actual Maioria queria ter apresentado. 

Só porque a Lei a tal obriga, tivemos que fazer um orçamento contemplando os 

compromissos assumidos e não pagos, as obras em curso, as obras objecto de 

candidaturas a fundos comunitários, o serviço da dívida, as indemnizações 

compensatórias à Leirisport, as transferências para as freguesias e as despesas de 

funcionamento do ano de 2010. 

Tudo isto assume um valor total de 126,9 milhões de euros, quando a 

perspectiva de receita será na ordem dos 62 milhões. 
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Repito mais uma vez a pergunta que já lhe fiz. Existem milagres? 

E já expliquei que o montante das dívidas, não é relevado unicamente pelo 

serviço da dívida, ou seja encargo com amortização e juros à Banca, mas também pelo 

saldo das contas 22 e 26, como já referi.  

RAUL CASTRO» 

*** 

Analisados os documentos, a Câmara deliberou por maioria com os votos de 

abstenção das Senhoras Vereadoras Isabel Damasceno, Isabel Gonçalves e Neusa 

Magalhães e com os votos contra dos Senhores Vereadores Luciano de Almeida e José 

Benzinho, eleitos todos pelo Partido Social Democrata submeter a proposta do 

Orçamento Municipal para 2010, que apresenta na receita e na despesa 

€126.979.102,00, sendo de receita corrente €77.470.434,00, de receita de capital 

€49.008.668,00 e de outras receitas €500.000,00, de despesa corrente €75.232.825,00 

e de despesa de capital €51.746.277,00, e a proposta das Opções do Plano para 2010-

2013, que apresenta uma despesa total prevista no montante de €143.127.452,47 

sendo a despesa total e definida para 2010 no montante de €93.407.977,00, bem como 

o mapa de pessoal que é parte integrante do Orçamento, à aprovação da Assembleia 

Municipal, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 

Proposta de Orçamento para 2010 e Opções do Plano p ara 2010/2013 dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Le iria 

DLB N.º 1975/09  |O Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria apresenta €26.675.200,00 na Receita e na Despesa. 

O Orçamento prevê uma poupança corrente de €3.400,00, correspondentes a 

0,02% da receita corrente. 

Na elaboração da proposta orçamental foram tidos em conta os princípios 

orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2010-2013 apresenta uma despesa 

total prevista no montante de €100.534.469,00 sendo a despesa total e definida para 

2010 no montante de €10.355.000,00.  

No cumprimento do disposto pelo  n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º, conjugados com o 

n.º 3 do artigo 5.º ambos da Lei n.º 12-A/08, de 27 de Fevereiro, foi presente o mapa de 
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pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria que faz parte 

integrante do Orçamento para 2010. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio (Estatuto do 

Direito de Oposição), foi remetido a proposta dos documentos previsionais ao Partido 

Social Democráta, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. 

Analisados os documentos, a Câmara deliberou por unanimidade  submeter a 

proposta do Orçamento Serviços Municipalizados de Leiria para 2010, que apresenta na 

receita e na despesa €26.675.200,00, sendo de receita corrente €16.313.600,00, de 

receita de capital €10.361.600,00, de despesa corrente €16.310.200,00 e de despesa 

de capital €10.365.000,00, e a proposta do PPI para 2010-2013, que apresenta uma 

despesa total prevista no montante de €100.534.469,00 sendo a despesa total e 

definida para 2010 no montante de €10.355.000,00, bem como o mapa de pessoal que 

é parte integrante do Orçamento, à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com 

o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 

Concurso Público Internacional de Concepção, Financ iamento, Construção e 

Exploração de uma Unidade Comercial de Dimensão Rel evante 

DLB N.º 1976/09 | Presente o processo relativo ao assunto em epígrafe. 

A Câmara, na sequência da sua deliberação datada de 4 de Agosto de 2009, 

onde se pronunciou sobre a libertação da caução provisória apresentada pelos 

concorrentes e manifestou a intenção de não adjudicar o objecto do concurso público 

em epígrafe à concorrente «Multicenco-Estabelecimentos Comerciais, SA», deliberou 

por maioria, com um voto contra do Senhor Vereador Dr. Luciano de Almeida, eleito 

pelo Partido Social Democrata e 2 votos de abstenção do Senhor Presidente e do 

Senhor Vereador Dr. José Benzinho, eleito pelo Partido Social Democrata, depois de 

apreciar as respostas enviadas pelos concorrentes «Chamartín Projectos, SGPS, SA» e 

«Multicenco-Estabelecimentos Comerciais, SA», bem como o relatório elaborado pelo 

Departamento Jurídico e de Recursos Humanos, datado de 17 de Novembro de 2009, e 

a informação n.º 18/2009 do Departamento de Planeamento e Urbanismo, datada de 25 

de Novembro de 2009, cujas cópias passam a fazer parte integrante da presente 

deliberação como seus anexos devidamente numerados, não adjudicar o objecto do 

«Concurso público internacional para concepção, financiamento, construção e 

exploração de uma unidade comercial de dimensão relevante, mediante a alienação de 

parcelas de terreno, em regime de direito de superfície, pelo Município de Leiria à 

entidade adjudicatária» à concorrente «Multicenco-Estabelecimentos Comerciais, SA», 
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ordenada em terceiro lugar, com os fundamentos invocados na deliberação datada de 4 

de Agosto de 2009, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido, confirmados na 

informação n.º 18/2009 do Departamento de Planeamento e Urbanismo. 

Mais deliberou autorizar a libertação imediata da caução provisória prestada 

pelos três concorrentes. 

Por último, deliberou  que o Departamento de Obras Municipais, serviço por 

onde correu termos o procedimento concursal, dê cumprimento integral e urgente ao 

ora deliberado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 

Processo de informação prévia n.º 11/09 – PASOLIS –  Empreitadas e Obras 

Públicas do Lis, SA  

DLB N.º 1977/09 | Presente, pela sociedade «PASOLIS - EMPREITADAS E OBRAS 

PÚBLICAS DO LIS, SA», com sede no Edifício Pasolis, freguesia de Maceira, concelho 

de Leiria, o pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização da operação 

urbanística consubstanciada na construção  de um edifício destinado a serviços, em 

prédio sito na Rua Paulo VI, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, pretensão que, 

nos termos do PDM em vigor para o concelho de Leiria se insere  em «Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade», bem como em área abrangida 

pelos «Estudos do Plano de Pormenor de Leiria Norte», e foi objecto de parecer 

favorável da EP – Estradas de Portugal, SA, Ministério da Defesa Nacional – Força 

Aérea, Departamento de Planeamento e Urbanismo, Departamento de Obras 

Municipais e Divisão de Operações Urbanísticas – Zona 1. 

A operação urbanística projectada está sujeita a licença. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em de 15 de Dezembro de 2009, 

constante do processo referenciado em epígrafe a fls. 61, deliberou por  unanimidade 

deferir o pedido de informação sobre a viabilidade da realização da operação 

urbanística consubstanciada na construção de um edifício destinado a serviços, em 

prédio sito na Rua Paulo VI, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, formulado pela 

sociedade «PASOLIS - EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS, SA» em sede do 

processo - Pedido de Informação Prévia n.º 11/09 -, com efeitos retroactivos à data de 

16 de Dezembro de 2009, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no artigo 70.º, alínea b) do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente ao número necessário de lugares de 

estacionamento de viaturas; 

2.º cumprir com o indicado no parecer da EP - Estradas de Portugal, S.A.; 
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3.º cumprir com o indicado no parecer do Departamento de Obras Municipais, no que se 

refere às rectificações ao traçado viário proposto, aquando da apresentação do pedido 

de licenciamento; 

4.º prever a cedência ao domínio público do espaço destinado a alargamento de vias e 

passeio do lado Norte e Nascente, tendo em conta os condicionalismos indicados no 

parecer do Departamento de Obras Municipais; 

5.º garantir o cumprimento da legislação aplicável de carácter ambiental relativamente 

ao solo, face à utilização anteriormente existente (parque de sucata) e apresentar 

esclarecimento, em sede do pedido de licenciamento a apresentar, quanto à não 

contaminação do mesmo; 

6.º apresentar solução relativamente à localização dos recipientes de RSU (Resíduos 

Sólidos Urbanos) em local de acesso público; 

7.º proceder à execução de infra-estruturas dos espaços a ceder ao domínio público 

acima indicados; 

8.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadamente 

Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Segurança 

Contra Incêndios e Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, no que se refere à 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada (incluindo os aspectos 

relativos aos lugares de estacionamento). 

No que se refere ao parecer relativo aos estudos do Plano de Pormenor de 

Leiria Norte, deixa-se o assunto à consideração da Ex.ma Câmara Municipal. 

Mais deliberou  transmitir à firma requerente o conteúdo da presente 

deliberação. 

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 dez minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente Técnica, mandei 

escrever e subscrevo. 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

 

A Secretária da reunião____________________________ _____________________ 
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