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Acta n.º 27/2008 
 

 

Aos vinte e três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, no Salão 

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

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

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

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

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

Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. 

António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira.  

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

Senhor Eng.º António Costa, Director de Departamento, para prestação de 

esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

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

Divisão Administrativa.  

 

 

 Abertura oficial da reunião  
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 Período de antes da ordem do dia  
 
 
Intervenção do Senhor José da Silva Fabião e seus F ilhos 

 
O fotógrafo José da Silva Fabião , acompanhado de um dos filhos, procedeu à 

entrega simbólica ao Município de Leiria do seu acervo profissional, o qual passará a 

integrar a colecção do m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento. 
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De todo o material doado, destacam-se seis cenários, 17 máquinas fotográficas 

e três ampliadores, entre muito mobiliário e equipamento técnico e de laboratório. Os 

largos milhares de negativos em acetato e vidro com imagens tipo passe, realizadas no 

estúdio, fotos de empresa e um considerável acervo de fotografia de reportagem, do 

período entre 1965 e 2008, ficarão em depósito no m|i|mo, que se compromete a 

assegurar o seu acondicionamento, conservação e divulgação como património técnico 

de interesse para a história da fotografia. 

 Estas fotografias representam a história do Concelho de Leiria, retratando os 

seus momentos marcantes e sobretudo o rosto de várias gerações de leirienses, 

perpetuando desta forma a sua memória colectiva. 

A Senhora Presidente  agradeceu o material doado, realçando que o Senhor 

José da Silva Fabião era uma referência da sua arte na cidade de Leiria e até na 

Região, conhecido como fotógrafo de qualidade. Mais referiu ser o doador um cidadão 

de corpo inteiro da cidade de Leiria e ter sido um acto generoso da sua parte o ter 

entregue ao Município de Leiria o acervo de uma vida, sendo certo que este irá 

enriquecer o museu M|i|mo. 

 

Intervenção do Senhor Carlos Vieira e do Senhor Amé rico Vieira 

 

O Senhor Carlos Vieira e o Senhor Américo Vieira  entregaram as camisolas 

amarelas à Senhora Presidente e à Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves em 

agradecimento de todo o apoio que o Município tem dado ao Desporto, nomeadamente 

ao ciclismo. 

A Senhora Presidente  agradeceu as camisolas e referiu que todo o apoio dado 

era insignificante face à projecção que a presença deles em diferentes provas em 

Portugal e no estrangeiro dava ao Concelho de Leiria. 

 

 

Intervenção da Senhora Presidente 

 

A Senhora Presidente  entregou aos Senhores Vereadores a listagem da 

relação dos processos judiciais onde o Município é réu ou interveniente principal.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Calei ra 

 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira  perguntou pelo levantamento dos 

edifícios degradados da Rua Barão Viamonte e pelo apoio que tem sido dado. 

A Senhora Presidente  informou que esse levantamento exaustivo dos prédios 

estava feito e que os apoios poderiam ser efectuados no âmbito do programa PRECH, 
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no qual os interessados se candidatavam e, de acordo com os critérios vigentes, eram 

seleccionados os projectos – este ano foram seleccionados 4 ou 5 intervenções. Para 

além deste programa existia um outro para a pintura das fachadas que se iniciará em 

2009. 

Mais informou que todo o apoio logístico tem sido dado pela Senhora Arquitecta 

Vitória Mendes, Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana, a qual numa próxima reunião 

de Câmara fará uma apresentação da situação dos prédios degradados no Centro 

Histórico. 

 
 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1702/08  | Presente a acta n.º 24, referente à reunião de 25 de Novembro, cuja 

leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado 

por unanimidade  aprovar a sua redacção final. 

 

 

Ponto um 
�������� D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n 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 1576/02 –  IMOSOARES, Compra, Venda e 

Gestão de Propriedades, Lda. 

DLB N.º 1703/08  | De IMOSOARES, COMPRA, VENDA E GESTÃO DE 

PROPRIEDADES, LDA., com sede social na Rua Casal do Cego, Covinhas, freguesia 

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

pavilhão (alterações interiores e exteriores) situado no local acima referido, com 

demolição de parte da edificação (pavilhão C). 

São mantidos os usos iniciais de acordo com o indicado na memória descritiva, 

verificando-se que foi emitido parecer favorável pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, e tendo o requerente apresentado projecto de segurança contra incêndios 

aprovado pela mesma entidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/17, constante do 

respectivo processo (folha 765), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, devendo apresentar os respectivos projectos de especialidade no prazo 

de seis meses. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.2. Processo de obras particulares n.º 107/08 – Francisco Ribeiro Craveiro 

DLB N.º 1704/08  | De FRANCISCO RIBEIRO CRAVEIRO, residente na Rua das 

Portelinhas, n.º 17, na localidade de Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação 

unifamiliar na Rua António Curado, Casal da Víbora, na localidade de Praia do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão, em zona abrangida pelos estudos do Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão (Zona de Média Densidade – Tipo 1 – MD1), face à 

entrega de elementos no âmbito do Código do Procedimento Administrativo. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/16, constante do 

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

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

elementos: 

1.1. projecto de arquitectura rectificado com vista a reduzir a altura da moradia de modo 

a cumprir com artigo 59.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

relativamente a linha de 45º traçada a partir do alinhamento da edificação fronteira, 

podendo para o efeito baixar a cobertura ao mínimo indispensável; 

1.2. planta de implantação com o prédio delimitado, incluindo o arruamento de acesso e 

cotado ao eixo do mesmo; 

1.3. corte abrangendo a totalidade do terreno e o eixo do arruamento (cotado ao eixo do 

mesmo); 

1.4. alçado lateral esquerdo compatível com o indicado nos restantes elementos 

gráficos, nomeadamente no que se refere à varanda no piso 1; 

1.5. elementos gráficos rectificados relativamente à indicação do espaço de viragem de 

360º devendo este medir 1,5 m de diâmetro, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto; 

1.6. planta do piso 1 do plano de acessibilidades, devendo ainda esclarecer quanto ao 

acesso de pessoas de mobilidade condicionada ao referido piso, face ao disposto no 

Decreto-Lei acima referido; 

1.7. projectos de especialidades; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

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

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 
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garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

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

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

incêndios junto à via; 

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

confinantes; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 356/08 – Rui Lisboa da Fonseca, 

Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 1705/08  | De RUI LISBOA DA FONSECA, UNIPESSOAL, LDA., com sede 

social na Rua da Bela Vista, Lote 39, Casais de S. Romão, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação 

colectiva e muros de vedação na Travessa Nossa Senhora do Rosário, freguesia de 

Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/12/15, com o seguinte teor: 

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

de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, verifica-se que: 

1.º o local não se encontra devidamente infraestruturado, não sendo dotado de 

arruamento com as dimensões necessárias para a viabilização da pretensão, tendo em 

conta o disposto no n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º considera-se que o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento 

urbanístico relativamente a volumetria, não devendo exceder-se os dois pisos, conforme 

anteriormente indicado no âmbito do Processo de Obras n.º 407/07 (Deliberação de 

Câmara de 13/09/2007); 

3.º não prevê o afastamento mínimo de 5,0 m entre os vãos e o limite da propriedade no 

lado Nascente, face ao disposto nos artigos 60.º e 73.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas. Refere-se que os pontos cardeais indicados no projecto, não 

correspondem com os reais; 

4.º não garante o acesso à cave através da parcela em causa, sendo o mesmo feito 

através de uma serventia confinante, não sendo esclarecedor quanto à legitimidade da 

utilização do referido espaço; 
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5.º o passeio não possui uma largura mínima de 1,80 m (1,5 m de passeio livre + 0,3 m 

para sinalização e mobiliário urbano), face ao disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada). 

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

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1, n.ºs 4 e 5 do artigo 

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

Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/15, e face ao 

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

dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, deliberou por  unanimidade  notificar a 

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 466/08 – Vítor José Patrocínio Marques 

DLB N.º 1706/08  | De VÍTOR JOSÉ PATROCÍNIO MARQUES, residente na Rua do 

Miradouro, Lote 17, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente 

ao projecto de arquitectura para construção de um edifício de habitação unifamiliar e 

piscina em Casal dos Matos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/16, constante do 

respectivo processo (folhas 349 e 350), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público, espaço entre os muros propostos e o arruamento no lado 

Norte, de modo a facilitar a manobra das viaturas na via pública; 

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

2.1. declaração do coordenador do projecto, atestando a compatibilidade dos vários 

projectos apresentados (n.ºs 1 e 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Setembro); 

2.2. planta de localização à escala 1:5.000 rectificada, devendo indicar os limites da 

propriedade; 

2.3. corte esquemático abrangendo a totalidade da propriedade e o eixo do arruamento; 



1887 (10) 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2008.12.23 

Im-DA-15-09_A00 

 

2.4. memória descritiva rectificada no que se refere ao enquadramento do Plano 

Director Municipal, uma vez que o mesmo se encontra em Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade; 

2.5. estimativa de custos da obra rectificada relativamente à área da moradia, devendo 

ainda indicar o custo da piscina e muros (caso pretendidos); 

2.6. caso pretenda a construção de muros, deverá apresentar cortes e alçados da 

totalidade dos mesmos. Mais se refere que os muros lateiras e tardoz não deverão 

exceder 2,0 m em relação à propriedade confinante, nem o muro confinante 

exceder 1,5 m de altura; 

2.7. projectos de especialidades, nomeadamente: 

2.7.1. projectos das redes prediais de drenagem de águas residuais e pluviais e de 

distribuição de água aprovados pelos Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento; 

2.7.2. projecto de isolamento acústico rectificado devendo ser dado cumprimento 

ao disposto na legislação aplicável em vigor à data de entrada do pedido, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; 

2.7.3. esclarecimento quanto à necessidade de apresentação do projecto de 

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

2.7.4. declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado no 

âmbito do SCE - Sistemas de Certificação Energética de acordo com a alínea f) do n.º 2 

do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril; 

2.7.5. declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado no 

âmbito do SCE de acordo com a alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

79/2006, de 4 de Abril, se aplicável; 

2.7.6. termo de responsabilidade do autor do projecto de instalações telefónicas e 

de telecomunicações rectificado de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/2008, de 

11 de Março; 

2.7.7. comprovativo de inscrição dos técnicos Alexandre Herculano Sousa Silva e 

Silvino Augusto da Conceição Maio em associação pública de natureza profissional; 

2.7.8. comprovativo de inscrição do técnico Silvino Augusto da Conceição Maio na 

Direcção Geral de Energia; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

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

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

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 
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4.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

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

incêndios junto à via; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

5.1. efectuar a pavimentação do espaço a ceder ao domínio público, devendo para o 

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, proceder 

à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à 

berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização 

do Departamento de Obras Municipais; 

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

área a ceder ao domínio público, bem como em relação à matriz devendo o prédio 

encontrar-se inscrito como urbano. 

Mais deliberou  transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 345). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 667/08 – FUNDINVEST, Fundo de 

Investimento Imobiliário Fechado, SA 

DLB N.º 1707/08  | De FUNDINVEST, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

FECHADO, SA, com sede social na Rua do Vale Pereiro, n.º 16, Lisboa, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização da alteração e ampliação de uma fracção 

destinada a armazém (fracção «A»), para comércio (parque de diversões), localizada 

num edifício situado em Quinta da Pedreira, Lote 11, freguesia de Parceiros. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/12/10, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de alteração 

de uma fracção de um edifício de armazém para comércio. A proposta compreende 

alterações de uso (Parque de diversões para comércio) no interior, exterior, alteração 

de implantação e ampliação da fracção «A».  

O pedido em questão situa-se no local supracitado e está inserido no processo 

de loteamento n.º 85/78. 

Analisado o processo e ao abrigo do disposto no artigo no artigo 20.º do 

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

de Setembro, verifica-se que: 

1.º não é cumprido o previsto em alvará de loteamento, relativamente a: 

1.1. área de implantação e área de construção coberta (max. 420m2 ); 

1.2.  número de pisos; 

1.3.  polígono de implantação; 
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1.4. delimitação do lote; 

2.º não apresenta cópia da acta da assembleia de condóminos com deliberação a 

autorizar obras sobre partes comuns do edifício, conforme alínea b) do artigo 2.º do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

3.º o processo não se encontra instruído com os seguintes elementos: 

3.1. plantas de localização, enquadramento, ordenamento, servidões em original (a 

fornecer pelos serviços do Município) e com o lote devidamente assinalado; 

3.2. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, rectificado 

de acordo com o disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e anexo I da 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, devendo mencionar o cumprimento do 

disposto no Plano Director Municipal, Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto e 

alvará de loteamento; 

3.3. termo de responsabilidade do técnico coordenador do projecto de arquitectura, 

rectificado de acordo com o disposto no anexo II da Portaria n.º 232/2008, de 11 

de Março. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/10, e face ao 

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

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

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

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

indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 49/08 – J orge da Silva Ferreira Santo 

DLB N.º 1708/08 | Presente requerimento de JORGE DA SILVA PEREIRA SANTO, 

residente em Quinta de Santo António do Freixo, na freguesia de Cortes, concelho de 

Leiria, referente ao pedido de emissão de deliberação expressa do executivo Municipal, 

quanto ao interesse público da ampliação do estabelecimento turístico, sito na 

localidade referida, respeitante ao processo em nome de JORGE DA SILVA PEREIRA 

SANTOS. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em consideração que se trata 

de uma empresa que se dedica à actividade turística, restauração e actividades lúdicas, 

nomeadamente festas de casamentos, baptizados e conferências, que ocupa um lugar 

de destaque no turismo regional e nacional, garantindo seis postos de trabalho 
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permanentes e quinze de forma sazonal, deliberou por unanimidade , 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 180/2006, 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, reconhecer à ampliação do citado 

estabelecimento turístico interesse público municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de pedido de informação n. º 19/08 – Maria da Conceição 

Dinis Carreira Bernardo 

DLB N.º 1709/08 | Retirado. 

 

1.3. Análise do processo de participação n.º 200/08  – Junta de Freguesia de Leiria 

DLB N.º 1710/08 | De JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA, com endereço na Rua 

Conde Ferreira, n.º 28, freguesia de Leiria, solicitando vistorias aos seguintes edifícios: 

1.º edifício de um piso que se encontra devoluto, situado na Rua Damião de Góis, 

freguesia de Leiria.  

Da vistoria efectuada em 2008/10/15, verificou-se o seguinte: 

— o telhado do edifício ruiu para o interior da edificação; 

— beirado e caleira em mau estado de conservação, com possível queda de 

elementos para a via pública; 

— alguns vãos abertos, permitindo o acesso ao interior; 

— acumulação considerável de materiais no interior. 

2.º edifícios sitos na Rua do Lis, n.ºs 2, 3, 4 e 5 e na Rua Trindade Coelho, n.ºs 20, 22, 

24 e 26, freguesia de Leiria. 

Da vistoria efectuada em 2008/10/15 ao exterior dos edifícios, verificou-se o 

seguinte: 

— já foram fechados alguns vãos da Rua do Lis e da Rua Trindade Coelho. No 

entanto, permanecem abertos vãos no arruamento que liga o Largo Camilo 

Castelo Branco à Rua Trindade Coelho (paralelo à Rua Gil Vicente); 

— beirados e caleiras em mau estado de conservação, com possível queda de 

elementos para a via pública; 

— queda de parte de cobertura do edifício; 

— revestimentos da fachada em mau estado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor dos autos das 

vistorias efectuadas em 2008/10/15 e a informação prestada pela Divisão Administrativa 

e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/10, 

constantes do respectivo processo (folha 17), deliberou por  unanimidade  o seguinte: 
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1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora em 2008/09/22, o qual 

ordenou a realização da vistoria aos edifícios acima referidos, face ao disposto no n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 

de Janeiro; 

2.º notificar os proprietários dos imóveis, o Senhor Diamantino Silva Carreira, e a 

Senhora Maria Violante Machado da Rosa, nos termos previstos no artigo 89.º do 

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

60/07, de 4 de Setembro, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de trinta dias 

procederem à execução das obras apontadas nos Autos de Vistoria n.ºs 138/08 e 

139/08, os quais deverão ser transmitidos aos proprietários dos edifícios; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a 

decisão tomada, uma vez que as deficiências descritas poderão pôr em causa as 

condições de segurança e de salubridade das pessoas que circulam nas imediações 

dos edifícios; 

4.º dar conhecimento à Freguesia de Leiria do conteúdo dos Autos de Vistoria e da 

deliberação que recair sobre o assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise do processo de licenciamento comercial  n.º 8/08 – Ministério da 

Economia e da Inovação – Direcção Regional da Econo mia do Centro (Dia 

Portugal - Supermercados, SA - Supermercado Minipre ço) 

DLB N.º 1711/08 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO, com sede na Rua Câmara Pestana, n.º 74 – 

Coimbra, solicitando parecer, para efeitos de aprovação de localização, acerca do 

estabelecimento comercial de venda a retalho, com área de venda de 800,00 m2 – 

Supermercado Minipreço, que a sociedade Dia Portugal – Supermercados, SA, 

pretende instalar junto ao nó de ligação à variante da EN 109, freguesia de Marrazes. 

No local verifica-se a existência de uma construção licenciada através do processo de 

obras n.º 109/98 e antecedentes, destinada a armazém de madeiras. Para o presente 

pedido foi emitido parecer favorável pela EP – Estradas de Portugal, S.A. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/19, constante do 

respectivo processo (folha 72), tendo em conta o previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 

11.º e n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, e considerando que o local se 

encontra localizado numa zona cartografada no Plano Director Municipal de Leiria como 

Unidade Industrial em Espaço Urbano Existente, deliberou por  unanimidade  aprovar a 

localização do estabelecimento comercial acima referido, condicionado ao seguinte: 
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1.º garantir o cumprimento do Capítulo IV do Plano Director Municipal no que se refere 

às necessidades globais de estacionamento do conjunto edificado em que a área 

comercial se insere; 

2.º garantir o cumprimento do indicado no parecer do Departamento de Obras 

Municipais no que se refere ao enquadramento viário e acessibilidades;  

3.º no caso de nova edificação para além do licenciado ou ampliação do existente do 

lado da Estrada da Carreira de Tiro, garantir um afastamento da construção ao eixo da 

via de 12,00m;      

4.º a solução a apresentar não poderá exceder os limites da propriedade, 

nomeadamente do lado nascente (junto ao acesso à variante da EN 109) na zona 

exterior ao limite da propriedade indicada;   

5.º cumprir com a restante legislação em vigor aplicável incluindo a referente aos 

resíduos sólidos gerados, às emissões de líquidos e  ruído produzido. 

Mais deliberou transmitir a presente deliberação à Direcção Geral da Economia do 

Centro, enviando cópia dos pareceres emitidos pelo Departamento de Obras Municipais 

e EP – Estradas de Portugal, SA (folhas 69 e 71 respectivamente). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

mês de Novembro 

DLB N.º 1712/08 |  Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Novembro. 

Secção de Fiscalização 
Actividades do Mês de Novembro de 2008 
Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 52 

Processos Fiscalizados 326 

Mandados de Notificação 6 

Embargos 10 

AUTOS DE TRANSGRESSÃO  

Obras sem licença 48 

Obras em desacordo com a licença 13 

Outras transgressões 12 

 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 0 

Processos de contra-ordenação 3 

Autos de Notícia 0 

Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento.  
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1.6. Análise do processo de obras de urbanização n. º 2/08 – J. M. RODRIGUES & 

MARQUES, SA 

DLB N.º 1713/08 |  De J. M. RODRIGUES & MARQUES, SA (E OUTRA), com sede 

social no Edifício Pasolis, na localidade e freguesia de Maceira, referente à restituição 

de taxas em sede do pedido de licenciamento de obras de urbanização que se 

pretendiam levar a efeito em Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Secção de Apoio 

Administrativo à Divisão de Loteamentos em 2008/12/15, com o seguinte teor: 

«A apreciação do pedido de licenciamento de obras de urbanização encontra-se sujeita 

ao pagamento da taxa prevista no quadro I do Anexo II do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas, estabelecida em 0,2% do custo estimado das obras, com o 

mínimo de €100,00. 

Conforme estimativa apresentada pelo requerente, o valor das obras foi 

calculado em (€135.077,40), pelo que a taxa devida pela apreciação do pedido em 

causa corresponde a €270,15. 

No entanto, aquando da aplicação da fórmula, multiplicou-se o valor da 

estimativa por 0,02 (em vez de 0,002), pelo que o valor obtido totalizou €2.701,55. 

Considerando que o requerente, através da guia n.º 27383 emitida em 

2008/11/04, procedeu ao pagamento de €2.701,55, quando apenas lhe era devido o 

valor de €270.15, deverá o assunto ser remetido à reunião de Câmara para análise e 

deliberação no sentido de autorizar a restituição da diferença cobrada a mais pela 

apreciação do pedido, traduzida em € 2 431,40. 

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

pela Secção de Apoio Administrativo à Divisão de Loteamentos em 2008/12/15 e face à 

proposta de cabimento n.º 4314/08, de 18 de Dezembro, deliberou por unanimidade  

autorizar a restituição da importância de €2.431,40, relativa à diferença cobrada a mais 

aquando da entrada do pedido de licenciamento de obras de urbanização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
�������� D e p a r t a m e n t o  d e  O b r a s  M u n i c i p a i s  

 

Processo n.º T – 55/2005. Empreitada de «Construção  de habitação social em 

Barosa». Aprovação de minuta de contrato 

DLB N.º 1714/08 |  Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente, para aprovação, a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada 

supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a empresa FIALHO & PAULO, LDA. 
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Os referidos trabalhos a mais foram aprovados, em minuta, na reunião de 

Câmara do passado dia 25 de Novembro, pelo valor de €11.204,55 + IVA. 

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

3992/08, de 17 de Dezembro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a celebração 

do respectivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
 ���� ����   D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

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

3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1715/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

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

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhora 

Presidente, no período de 9 a 22 de Dezembro de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 10496, 10499, 10598, 10772, 10836 a 10843, 10852, 10854, 

10856, 10857, 10901, 10924 a 10927, 10929, 10931, 10944, 10946, 10947, 10949, 

10951, 10953, 10955, 10957 a 10959, 10972, 10974, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs: 719 a 728, 731 a 791, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 

6551, 7437, 8080, 8438 a 8442, 9158, 9203, 9583, 9585 a 9587, 9591 a 9595, 9597, 

9601, 9602, 9606, 9612, 9855, 10062, 10071, 10072, 10087, 10089, 10118, 10149, 

10179, 10222, 10223, 10231, 10237, 10263, 10350 a 10352, 10355, 10356, 10363 a 

10375, 10377 a 10380, 10382, 10389, 10392, 10394, 10398, 10407, 10412 a 10414, 

10416, 10417, 10420 a 10426, 10433, 10434, 10442 a 10449, 10451, 10453 a 10456, 

10458, 10460, 10461, 10477, 10478, 10480, 10485, 10486, 10494, 10497, 10498, 

10503 a 10505, 10508 a 10512, 10514 a 10540, 10543 a 10545, 10547 a 10549, 10551 

a 10556, 10558 a 10572, 10574, 10576, 10577, 10579 a 10586, 10591 a 10597, 10599 

a 10601, 10603 a 10610, 10612 a 10625, 10627 a 10631, 10633 a 10718, 10720 a 

10748, 10750 a 10771, 10773 a 10777, 10779, 10780, 10782, 10784 a 10792, 10794, 

10797 a 10806, 10810 a 10829, 10831 a 10834, 10844 a 10847, 10850, 10851, 10853, 

10855, 10858, 10859 a 10870, 10874 a 10900, 10903, 10904, 10906 a 10921, 10923, 

10928, 10930, 10932, 10933, 10935 a 10943, 10945, 10948, 10950, 10952, 10954, 

10956, 10960 a 10970, 10973, 10975 a 10980, 10982 a 10984, 10986, 10988 a 10993, 

10995 a 10999, 11001 a 11005, 11007, 11009 a 11026, 11028 a 11039, 11041, 11045, 

11046 no valor total de €3.862.808,88. 
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3.1.2. XXI Modificação ao Orçamento e às Grandes Op ções do Plano 

DLB N.º 1716/08 | Presente a XXI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 20.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 18.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 17.ª 

Alteração ao Plano Plurianual 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, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 

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

Janeiro, deliberou por  maioria , com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores 

Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, 

eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a XXI Modificação às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €519.400,00, e a 

XX alteração ao Orçamento da Despesa com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €522.400,00 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.1.3. Restituição de importância arrecadada indevi damente  

DLB N.º 1717/08 |  Na sequência do pagamento efectuado à Lusitaniagás 

Comercialização, SA, da factura/recibo n.º 1362008083002350, referente ao consumo 

de gás no pavilhão desportivo do Pousos durante o mês de Agosto, procedeu-se ao 

respectivo débito à Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, através da 

emissão de factura n.º 86, de 2008/09/08, da importância de €92,11. 

Em 2008/10/01, por lapso, procedeu-se à emissão de nova factura, com o n.º 91, 

da mesma importância e relativa ao mesmo período de consumo. 

Ambas foram pagas pela Leirisport em 2008/11/26, aquando da realização de 

encontro de contas. 

Considerando que houve pagamento em duplicado da importância acima 

referida, propôs-se a restituição à empresa acima mencionada da importância de 

€92,11, tendo sido emitida para o efeito a proposta de cabimento n.º 4315/08, de 18 de 

Dezembro. 

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

a restituição à Leirisport da importância de €92,11.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.4. Rectificação de procedimento contabilístico  

DLB N.º 1718/08 |  Aquando do recálculo de todos os juros processados provenientes 

da aplicação financeira de €504.125,00, o Banco Espírito Santo – BES, em 2007/1/1, 
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procedeu ao débito do valor de €1.721,73 e ao crédito da importância de €344,35, 

respectivamente, de juros pagos a mais e de IRC cobrado indevidamente. 

Ao proceder-se à contabilização desta operação bancária, por lapso, os juros 

acima mencionados foram considerados juros credores. 

Assim, para regularizar esta situação de forma a repor a realidade contabilística 

expressa no respectivo extracto bancário, torna-se necessário efectuar os seguintes 

procedimentos: 

1 – Anular o movimento efectuado, devendo para o efeito proceder-se a emissão de 

ordem de pagamento da importância de €1.721,73, de juros arrecadados 

indevidamente, tendo para o efeito sido emitida a proposta de cabimento n.º 4286/08, 

por contrapartida da emissão em simultâneo, de uma reposição não abatida nos 

pagamentos da importância de €344,35, referente a IRC indevidamente suportado; 

2 – Para contabilizarmos correctamente o movimento efectuado pelo banco em 

2007/1/1, deverá proceder-se à emissão de ordem de pagamento pela classificação 

orçamental 0103/06020301 – Restituições – tendo sido emitida para o efeito, a proposta 

de cabimento n.º 4287/08, da importância de €1.721,73 referente aos juros debitados 

pelo BES e de guia de recebimento da importância de €344,35, referente ao crédito do 

imposto indevidamente retido. 

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

e autorizar que se proceda à regularização anteriormente descrita. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.5. Extinção da sociedade LeiriaPolis, SA. Proje cto de partilha do património 

restante 

DLB N.º 1719/08 |  Presente a comunicação da sociedade LEIRIAPOLIS, Sociedade 

para o Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria, SA, remetida através do ofício 

(ENT. 08/18258), acompanhada da acta n.º 15 da Assembleia Geral e da acta da 

reunião do Conselho de Administração, de 6 de Agosto de 2008.  

A Assembleia-Geral deliberou, entre outros assuntos, sobre: 

— o projecto de partilha do património restante (ponto n.º 2); 

— a designação do depositário dos livros e demais elementos de escrituração da 

Sociedade (ponto n.º 3). 

Foi clarificado que o Projecto de Partilha se consubstancia na transferência para 

o Município de Leiria do património restante da sociedade, incluindo direitos e 

obrigações. Foi ainda referido que se iria proceder ao registo na Conservatória e nas 

Finanças da extinção da Sociedade LEIRIAPOLIS. Quanto ao Ponto n.º 3, sob proposta 

do accionista Estado e aprovado por unanimidade, foi deliberado designar depositário 

dos livros e demais elementos de escrituração da sociedade o Município de Leiria. 
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Pelo Conselho de Administração foi deliberado, na sequência do projecto de 

Partilha aprovado em Assembleia-Geral, transferir para o Município de Leiria o saldo 

residual da liquidação da sociedade para utilização na empreitada de construção do 

Museu de Imagem em Movimento, no montante de €967.830,28. Nos termos desta 

deliberação, este valor corresponde ao saldo disponível naquela data, sem prejuízo de 

posteriores transferências de outras verbas ainda por receber por parte da sociedade. 

A Câmara, após análise do processo e ao abrigo do disposto 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 quer a transferência do património restante, incluindo direitos e obrigações da 

sociedade LEIRIAPOLIS, quer a guarda dos livros e demais documentação daquela 

sociedade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.6. Anulação de guias de receita por danos causa dos em património municipal 

DLB N.º 1720/08 |  Presente proposta de anulação das guias de receita que a seguir se 

indicam, emitidas a título de ressarcimento por danos causados em património 

municipal e cujo direito de indemnização prescreveu, ao abrigo do n.º 1 do artigo 498.º 

do Código Civil, apesar de diversas diligências efectuadas para obter o seu 

recebimento. 

Registo/Ano N.º 
Guia/Ano 

Valor 

ENT. 30615/2003 14359/2005 €281,00 

ENT. 19921/2004 22814/2007 €55,00 

ENT. 21990/2005 24658/2006 €45,47 

ENT. 22857/2005 24673/2006 €822,75 

ENT. 31175/2005 24666/2006 €190,00 

TOTAL  €1.394,22 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade  autorizar a 

anulação das guias de receita mencionadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.7. Regularização da receita dos Parques de Esta cionamento 

DLB N.º 1721/08 |  O novo procedimento para arrecadar a receita proveniente da gestão 

dos Parques de Estacionamento (após efectuada a recolha do dinheiro e respectivos 

talões das máquinas) é composto por duas fases: 

— 1.ª fase: é efectuado um depósito, na agência da Caixa Geral de Depósito (CGD) 

em Leiria, cujo montante é determinado pelo valor indicado nos talões. Neste momento, 

são executados todos os registos, a fim da operação ser reflectida nos diversos fluxos: 

orçamental, patrimonial e caixa. 
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— 2.ª fase: a CGD de Leira, por não dispor de máquina para contagem de moedas, 

envia o dinheiro para a sua agência em Lisboa, e é nesta fase, que são detectadas as 

diferenças entre o montante indicado para o depósito e o montante efectivamente 

depositado.  

Quando o montante indicado para o depósito é inferior ao montante que a CGD 

apura, a regularização é feita através de guia de recebimento emitida pela diferença, 

quanto a situação é inversa, é necessário proceder à restituição do montante 

arrecadado a mais. 

A maioria destas regularizações tem sido feita através de guias de recebimento, 

sendo necessário restituir apenas as guias de recebimento abaixo descriminadas: 

— guia de recebimento n.º 13792/08 - depósitos efectuados no período de 

05/05/2008 a 15/05/2008, talão de débito de 21/05/2008 no montante de €3,00; 

— guia de recebimento n.º 30508/08 - depósitos efectuados no período de 

28/11/2008 a 03/12/2008, talão de débito de 10/12/2008 no montante de €2,75; 

Deste modo, solicitou-se autorização para a regularização das guias de 

recebimento n.º 13792/08 e n.º 30508/08, num total de €5,75.  

O valor implicado nesta proposta de cabimento foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 4303/08, de 17 de Dezembro. 

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

a regularização das guias de recebimento n.º 13792/08 e n.º 30508/08, num total de 

€5,75.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.8. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1722/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo 22 de Dezembro de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €9.319.410,64 sendo de 

Operações Orçamentais €8.673.291,86 e de Operações de Tesouraria €646.118,78, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
 ���� ����  D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

Voto de pesar a: 

a) José Manuel Raposo Pires 

DLB N.º 1723/08 |  Presente, pela Senhora Presidente, proposta de concessão de um 

voto de profundo pesar, ao funcionário José Manuel Raposo Pires, Arquitecto, do 

quadro de pessoal deste Município, pelo falecimento da sua sogra. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Carminda Oliveira Vindeirinho Abegão 

DLB N.º 1724/08 |  Presente, pela Senhora Presidente, proposta de concessão de um 

voto de profundo pesar, ao funcionário Carminda Oliveira Vindeirinho Abegão, 

Assistente Administrativa Principal, do quadro de pessoal deste Município, pelo 

falecimento do seu marido. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 ���� ����   D i v i s ã o  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o  

 

Campanha de solidariedade do jornal Região de Leiri a «Fazer o Bem Olhando a 

Quem» 

DLB N.º 1725/08 | 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 da Senhora Presidente da Câmara a seguinte 

informação: 

«Ex.ma Senhora Presidente, 

Nas suas edições de 12 e 19 de Dezembro de 2008, o semanário Região de Leiria vai 

levar a cabo a nona edição da campanha de solidariedade “Fazer o Bem Olhando a 

Quem”, cuja receita reverterá directamente a favor do Lar de Santa Isabel, em Leiria.  

Atendendo aos objectivos desta iniciativa e à participação em campanhas anteriores, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria adquira 500 exemplares da edição de 19 

de Dezembro deste semanário, com um custo total de €500,00 (IVA incluído), para 

oferta aos munícipes, cuja despesa se encontra cabimentada através da proposta n.º 

4302/08, de 17 de Dezembro. 

Considerando que a proposta de participação nesta campanha no presente ano deu 

entrada na Câmara Municipal de Leiria no dia 15 de Dezembro (ENTFE 2008/8732), 

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 23 de 

Dezembro próximo.  
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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 €500,00 (IVA inc.), à empresa Empresa Jornalística Região 

de Leiria, Lda.. 

A Presidente da Câmara Municipal» 

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

despacho acima transcrito, assinado pelo Senhor Vice-Presidente, em substituição da 

Senhora Presidente, 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, 

concordando com a proposta da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e 

Cooperação para aquisição de 500 exemplares da edição do dia 19 de Dezembro de 

2008 do jornal Região de Leiria, com um custo total de €500,00 (IVA incluído), para 

oferta aos munícipes.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 ���� ����   D i v i s ã o  d e  H a b i t a ç ã o  e  R e a b i l i t a ç ã o  U r b a n a   

 

6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana  

6.1.1. Alienação de imóvel abrangido pela Área Crít ica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística, sito no Largo Camilo Caste lo Branco n.º 18, Beco do 

Picoto n.º s 2 e 4, Rua Trindade Coelho n.º 18 e Rua Gil Vicente  n.ºs 12 e 14, Leiria. 

Exercício de direito de preferência. Ratificação 

DLB N.º 1726/08 |  Presente, pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, a 

seguinte informação:  

«Trata-se da alienação de um edifício sito no Largo Camilo Castelo Branco n.º 

18, Beco do Picoto n.ºs 2 e 4, Rua Trindade Coelho n.º 18 e Rua Gil Vicente n.ºs 12 e 14 

em Leiria, com o número de matriz, 4287, que se pretende vender pelo valor de 

€110.000,00, conforme se encontra publicitado no site do programa “Casa Pronta” 

anúncio n.º 788/2008, sendo o requerente CCP-Casa de Crédito Popular, SA.  

O referido edifício encontra-se inserido na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 
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No contexto actual, considera-se não haver interesse para o Município na 

aquisição do imóvel, uma vez que este não põe em causa nenhum tipo de intervenção 

prevista pelo Município. 

Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência.» 

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

informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, deliberou por  

unanimidade  ratificar o despacho da Senhora Presidente, datado de 9 de Dezembro, e 

não exercer o direito de preferência referente à aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Alienação de imóvel abrangido pela Área Crít ica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística, sito na Estrada da Marinha  Grande n.º 17, em Leiria. 

Exercício de direito de preferência. Ratificação 

DLB N.º 1727/08 |  Presente, pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, a 

seguinte informação:  

«Trata-se da alienação de um edifício sita na Estrada da Marinha Grande n.º 17 

em Leiria, com o número de matriz, 2344, vendedor Imogomes – Sociedade Imobiliária 

Unipessoal, Lda. que pretende vender pelo valor de €70.000,00, conforme se encontra 

publicitado no site do programa “Casa Pronta” anúncio n.º 593/2008, sendo a 

requerente Maria de Lurdes Santos da Silva. 

O referido edifício encontra-se inserido na Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria. 

No contexto actual, considera-se não haver interesse para o Município a 

aquisição do referido imóvel, uma vez que no presente não põe em causa nenhum tipo 

de intervenção prevista pelo Município. 

 Assim, propõe-se que não seja exercido o Direito de Preferência.» 

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

informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, deliberou por  

unanimidade  ratificar o despacho da Senhora Presidente, datado de 9 de Dezembro, e 

não exercer o direito de preferência referente à aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Estudo de Enquadramento Estratégico. Relatór io final 

DLB N.º 1728/08 |  Retirado. 

 

 

Ponto sete 
 ���� ����   C o m i s s ã o  M u n i c i p a l  d e  T o p o n í m i a  
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7.1. Toponímia nas freguesia de:  

a) Carvide 

DLB N.º 1729/08 |  A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

rectificasse a deliberação n.º 539/08, da reunião de 29 de Abril, referente ao topónimo 

CAMINHO DAS LONGRAS sito no lugar de Moinhos. 

Assim, onde se lê : CAMINHO DAS LONGRAS, deverá ler-se : para «CAMINHO 

DAS LONGAS». 

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

com a rectificação proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Maceira 

DLB N.º 1730/08 | Retirado. 

 

c) Marrazes 

DLB N.º 1731/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

fossem atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia (ENT. 

08/23650, 08/25804 e 08/26375), respectivamente conforme descrição abaixo: 

PINHEIROS 

TRAVESSA DO POLÍCIA – com início na Rua Principal sem fim definido.  

Historial: Denominação proposta em homenagem a um popular de profissão Polícia 

Sinaleiro de Leiria, Joaquim Moreira da Horta, ter residido na primeira casa construída 

neste arruamento. De salientar que esta personalidade está identificada na Monografia 

da freguesia dos Marrazes. 

MARRAZES 

TRAVESSA DA MINA DE LENHITE – com início na Rua da Boucharia e sem fim 

definido. 

Historial: Denominação proposta devido à existência de uma mina de lenhite desde 

longa data nesse local. 

SISMARIA 

RUA DO CAMPO DA CABREIRA – com início no lado direito da Rua da Cabreira, 

contíguo à ponte sobre o Rio Lis no limite da freguesia e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta em virtude dos terrenos envolventes ao Rio Lis serem 

denominados pela população local, de Campo. 

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

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na 

freguesia de Marrazes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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d) Pousos 

DLB N.º 1732/08 | Retirado. 

 

e) Santa Catarina da Serra 

DLB N.º 1733/08 | Retirado. 

 

f) Regueira de Pontes 

DLB N.º 1734/08 |  Retirado. 

 

 

Ponto oito 
 ���� ����   D e p a r t a m e n t o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ó m i c o ,  E s p a ç o s  

V e r d e s  e  A m b i e n t e  

 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Promoção do 

Desenvolvimento 

8.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1735/08 |  No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado 

que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este Município.  

 Assim, propôs-se que a Câmara deliberasse no sentido de ordenar a intenção 

de remoção, nos termos do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do Regulamento Municipal de 

Publicidade, e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, notificando os requerentes a seguir melhor identificados: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 08/8075 Comumspace, Lda Painel publicitário 
iluminado dupla face (4m x 
3m) 

Av. das Comunidades 
Europeias, Leiria (perto da 
Rotunda D. Dinis) 

Ent. 07/2503 Silvino e Ferreira, Lda Anúncio luminoso Av. Cidade Maringá – 
Centro Comercial Maringá, 
Loja 52, Leiria 

Ent. 
08/16933 

Banco Primus, S. A .  Um anúncio luminoso 
monoface (5,89mx 0,60); 
Um anúncio luminoso 
biface (0,70m X 0,60) 

Av. 22 de Maio, Lt. 34, 
Urb. Nova Leiria, Almuinha 
Grande, freguesia de 
Marrazes 

Ent. 
08/15580 

HIC Imobiliária, Lda Uma tela na empena do 
Edifício 

Av. Marquês de Pombal, 
Lt. 6 Sul, Leiria 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento 

Municipal de Publicidade, uma vez que os mesmos estão afixados e não se encontram 

licenciados.  
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O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento 

de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou  notificar os requerentes nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Remoção de publicidade (decisão final)  

DLB N.º 1736/08 |  No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal manifestando a intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis notificados do teor dessas deliberações 

para exercerem o direito de audição, nos termos dos artigo 100.º e 101.º do Código de 

Procedimento Administrativo.  

 Não o tendo feito, foram de novo presentes os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 20.º, nos n.º 2, alínea a), 3, 

4 e 5 do Regulamento Municipal de Publicidade deliberasse ordenar a remoção da 

publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos constantes das 

deliberações anteriores: 

Registo Entidad
e 
respons
ável 

Delib. 
da int. 
de 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidad
e 

Localização da 
Publicidade 

Observ. 

Ent.04/276
35 

Clínica 
Médico-
Dentária 
Dom 
Bosco, 
Lda 

2008/10/
28 

2008/10/
03 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Diversa 
publicidade 

Rua Miguel 
Torga, 73, 
freguesia de 
Leiria 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
17918 de 
2008/11/11. 

Ent. 
07/9330 

Decor X 
– 
Publicid
ade e 
Decoraç
ão 
Unipess
oal, Lda  

2008/07/
08 

2008/06/
30 
(Fiscais 
Municipai
s) 

 
Painel 
publicitário 

Av. 
Comunidade 
Europeia (junto 
à GALP), Leiria 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
18001 de 
2008/11/11 

Ent. 
07/7933 

Decor X 
– 
Publicid
ade e 
Decoraç
ão 
Unipess
oal, Lda 

2008/07/
08 

2008/06/
30 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Painel 
monoface 
(de 8x3) 

Av. 
Comunidade 
Europeia (junto 
à REPSOL) 

Não exerceu 
o direito de 
audição, 
após 
notificação 
da intenção 
de ordenar a 
remoção, 
pelo ofício nº 
18000 de 
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2008/11/11 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  ordenar a 

remoção da publicidade e respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito 

dias, em cumprimento do artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulamento Municipal 

de Publicidade, pelos mesmos motivos constantes da anterior deliberação da intenção 

de ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento.  

O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento 

de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do citado artigo 20.º. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Publicidade. Extinção de procedimento por in utilidade superveniente da 

decisão de remoção  

DLB N.º 1737/08 |  Na deliberação n.º 1000/08, da reunião de Câmara do dia 5 de 

Agosto, foi manifestada a intenção de ordenar a Domingos Carlos Rodrigues Monteiro a 

remoção da publicidade afixada sem o licenciamento. No entanto, o proprietário da 

publicidade procedeu à sua remoção, conforme consta da informação dos Fiscais 

Municipais, datada de 2008/11/28 

Assim, propôs-se à Câmara a alteração da intenção de ordenar a citada 

remoção por inutilidade do acto, por força do disposto no artigo 112.º, n.º 1 do Código 

do Procedimento Administrativo, considerando extinto o processo respectivo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 

112.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade  declarar 

extinto o processo supra referido, uma vez que o objecto da decisão de remoção se 

tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.4. Publicidade. Anulação de guias de recebiment o 

DLB N.º 1738/08 | Foram pedidas e deferidas as renovações de licenciamento de 

publicidade e emitidas as respectivas guias de recebimento, as quais não tendo sido 

recebidas, pelos motivos a seguir indicados, devem ser objecto de anulação: 

Proc. 
Ent.  

Entidades Guias de 
Recebiment
o 

Montant
e (€) 

Motivos de Anulação 

Ent. 
15809/0
4 

Ferraimundo 
Comércio de 
Ferragens 
Unipessoal Lda 

29287/05 221,64 A publicidade foi retirada conforme 
informação da Fiscalização Municipal de 
2008/01/09. 

Ent. 
1936/06 

Marco Gameiro 
Sebastião 

25427/06 405,84 A publicidade foi retirada conforme 
informação da Fiscalização Municipal de 
2008/04/30. 

Ent.  
15843/0
6 

Marco Gameiro 
Sebastião 

23987/06 674,04 O despacho de deferimento caducou e o 
proprietário pediu a transferência da 
publicidade para a Comumspace, Lda 
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(Ent. 15343/07). 

Ent. 
4915/08 

Carlos Leonel 
Lopes da Fonseca 

13832/08 109,36 Por no montante da guia ter sido incluída 
publicidade isenta nos termos do art. 3º, 
al. a), do RMP. 

Ent. 
9324/07 

Móveis, Máquinas 
Nova Gaspar & 
Vala, Lda 

33772/07 694,80 O proprietário formulou novo pedido de 
licenciamento de publicidade pelo Ent. 
26700/08, com alteração da mesma. 

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

guias de recebimento mencionadas no mapa supra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.5. Alargamento de horário de funcionamento. Rat ificação de despacho (ENT. 

08/26901) 

DLB N.º 1739/08 |  Presente o requerimento da firma LEIRINOITES, ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS E LAZER, LDA., com sede na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 

168, Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento da discoteca «Beat 

Club», nos dias 16 e 18 de Dezembro, do corrente ano, até às 6 horas, para a 

comemoração do 4.º aniversário do estabelecimento supra citado, da qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 15 de Dezembro, a deferir o pedido. 

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

despacho de 15 de Dezembro da Senhora Presidente que deferiu, a título excepcional, 

o pedido de alargamento de horário de funcionamento nos dias 16 e 18 de Dezembro, 

do corrente ano, até às 6 horas, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor neste Município.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho (ENT. 08/9132) 

DLB N.º 1740/08 |  Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA 

ESTG, com sede no Morro do Lena, Alto do Vieiro, Leiria, a solicitar licença especial de 

ruído, para a realização de concertos musicais inseridos nas Noites da Semana 

Académica, nos dias 20 a 22 de Abril do corrente ano, a ter lugar no espaço entre o IC2 

e a Empresa Auto – Leiria, Porto Moniz, Leiria, no horário compreendido entre as 22 

horas e as 5 horas, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/04/23, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/04/23 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 20 a 

22 de Abril do corrente ano, mediante emissão da licença especial de ruído para o 

efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.1.7. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho (ENT. 08/16511) 

DLB N.º 1741/08 | Presente o requerimento de DESAFIOS URBANOS, LDA., com sede 

na Avenida D João III, Shopping 2000, loja 17, freguesia e concelho de Leiria, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização de música ao vivo no dia 2008/07/18, a ter 

lugar no Bar instalado no Edifício Sul do Parque Municipal Tenente Coronel Jaime Filipe 

da Fonseca em Leiria, no horário compreendido entre as 23hoas e as 2 horas do dia 

seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/07/18, 

a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/07/18 da Senhora Presidente que deferiu o pedido para o dia 

2008/07/18, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho (ENT. 08/26610) 

DLB N.º 1742/08 | Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO COLUMBÓFILA DE 

LEIRIA, com sede na Quinta do Alçada, freguesia de Marrazes, a solicitar licença 

especial de ruído para proceder à realização de Baile com música ao vivo/gravada, nos 

dias 5, 6 e 7 de Dezembro, do corrente ano, a ter lugar na morada supra citada, entre 

as 21h 30min e as 3horas do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara do dia 15 de Dezembro, a deferir o pedido. 

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

despacho de 15 de Dezembro da Senhora Presidente que deferiu o pedido para os dias 

5, 6 e 7 de Dezembro, do corrente ano, mediante emissão da licença especial de ruído 

para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.9. Licença especial de ruído. Ratificação de de spacho (ENTFE. 08/8482) 

DLB N.º 1743/08 | Presente o requerimento da firma BOSOGOL, CONSTRUÇÕES E 

OBRAS PÚBLICAS, SA, com sede em Vale Juncal, freguesia de Parceiros, concelho de 

Leiria, para proceder à realização de trabalhos de demolição e de escavação, a 

decorrerem no gaveto formado pelas ruas de Alcobaça e Machado Santos, em Leiria, 

de 8 de Dezembro de 2008 a 7 de Janeiro de 2009, entre as 7 horas e as 23 horas, 

podendo excepcionalmente, no período de 9 para 10 de Dezembro, do corrente ano 

praticar o horário das 6 horas às 3 horas, do qual consta o despacho de 5 de Dezembro 

de 2008, Senhora Presidente da Câmara, a deferir o pedido. 

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

despacho de 5 de Dezembro de 2008 da Senhora Presidente da Câmara que deferiu o 

pedido de 8 de Dezembro de 2008 a 7 de Janeiro de 2009, mediante emissão da 

licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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8.1.10. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/26765) 

DLB N.º 1744/08 |  Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO COLUMBÓFILA DE 

LEIRIA, com sede na Quinta do Alçada, freguesia de Marrazes, a solicitar licença 

especial de ruído para proceder à realização do Baile com música ao vivo/gravada, nos 

dias 10 e 11 de Dezembro, do corrente ano, a ter lugar na morada supra citada, entre 

as 21h 30min e as 3 horas do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara, de 10 de Dezembro, deferir o pedido. 

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

despacho de 2008/12/10 da Senhora Presidente da Câmara que deferiu o pedido para 

os dias 10 e 11 de Dezembro, do corrente ano, mediante emissão da licença especial 

de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.11. Licença especial de ruído. Ratificação de d espacho (ENT. 08/27034) 

DLB N.º 1745/08 |  Presente o requerimento de SIMO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE 

CINEMAS, SA, com sede na Rua Dr. Virgílio Vieira da Cunha, freguesia de Barosa, 

deste concelho, a solicitar licença especial de ruído, para a realização de um evento 

denominado «Discopolis», no dia 13 de Dezembro do corrente ano, a ter lugar nas 

Garagens do Edifício dos Cinemas City, sitas na morada supra, no horário 

compreendido entre as 22 horas e as 8 horas, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 12 de Dezembro, a deferir o pedido.  

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

despacho de 2008/12/12 da Senhora Presidente da Câmara que deferiu o pedido para o 

dia 13 de Dezembro do corrente ano, mediante emissão da licença especial de ruído 

para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.12. Licença especial de ruído (ENT. 08/26798) 

DLB N.º 1746/08 |  Presente o requerimento da ASSOCIAÇÃO COLUMBÓFILA DE 

LEIRIA, com sede na Quinta do Alçada, freguesia de Leiria, a solicitar licença especial 

de ruído, para a realização de um baile com música ao vivo/gravada, de 31 de 

Dezembro do corrente ano para 1 de Janeiro de 2009, a ter lugar na morada supra, no 

horário compreendido entre as 21h 30min e as 3 horas do dia seguinte. 

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

pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão d e Ambiente e Serviços 

Urbanos 
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8.2.1. Relatório sobre o estado do Ambiente Acústic o Municipal 2007 e 2008 

DLB N.º 1747/08 | O ruído pode constituir um dos principais factores que afectam o 

ambiente urbano, contribuindo para a degradação da qualidade de vida dos munícipes, 

não só pelos efeitos prejudiciais que provoca a nível físico, como também no domínio 

psicológico. 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), que foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 

de Março de 2007 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, atribui aos 

Municípios um papel de grande relevância na prevenção do ruído e controlo da poluição 

sonora.  

O diploma legal em referência, estabelece no seu artigo 10.º, que as câmaras 

municipais devem apresentar à assembleia municipal, de dois em dois anos, um 

relatório sobre o estado do ambiente acústico municipal. 

No âmbito do cumprimento do RGR, foi elaborado um relatório – que se anexa à 

presente acta dela fazendo parte integrante (ANEXO C) – com base na análise das 

reclamações que deram entrada na Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, no Sector 

de Taxas e Licenças e no Departamento de Operações Urbanísticas, durante o período 

de referência, tendo sido também reunida a matéria relativa aos mapas do ruído 

disponíveis na autarquia e às campanhas de monitorização de ruído ambiente 

realizadas no período em questão. 

No relatório concluiu-se que no Concelho de Leiria, com maior incidência na 

zona urbana da Cidade, predominam situações de ruído de vizinhança e de ruído 

proveniente de actividades de diversão nocturnas, que conflituam com o uso 

habitacional em edificações comuns ou contíguas. O aumento de tráfego rodoviário 

ainda não constitui motivo para preocupação no âmbito da necessidade de aplicação de 

medidas mitigadoras. 

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

«Relatório sobre o Estado do Ambiente Acústico Municipal 2007 e 2008» e submetê-lo, 

nos termos do artigo 10.º do Regulamento Geral do Ruído, à consideração da 

Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 ���� ����   D i v i s ã o  d a  A c ç ã o  E d u c a t i v a  M u n i c i p a l  
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9.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção 

Educativa Municipal 

9.1.1. Acção Social Escolar. Atribuição de auxílios  económicos 

DLB N.º 1748/08 | Retirado. 

 
9.1.2. Transportes Escolares. Alunos que frequentam  escolas distanciadas da 

área de influência da Área Metropolitana de Leiria (AMAE / AMLEI) 

DLB N.º 1749/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a informação 

seguinte: 

«As competências em matéria de organização, funcionamento e controle de 

financiamento dos transportes escolares são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 299/84, de 

5 de Setembro, e consistem na oferta de serviço de transporte entre o local de 

residência dos alunos e o local dos estabelecimentos de ensino, quando residam a mais 

de 3 ou 4 Km (n.º 1, do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 299/84), no pressuposto de que os 

alunos devem frequentar o estabelecimento de ensino mais próximo. 

Assim, 

— Considerando a deliberação camarária de 2 de Agosto de 2000; 

— Considerando as novas ofertas formativas/cursos, nomeadamente no que ao 

ensino secundário e profissional diz respeito, em escolas distanciadas da área 

de influência da AMAE/AMLEI; 

— Considerando a necessidade de se assegurar uma efectiva igualdade de 

oportunidades aos alunos do Concelho (incluindo o benefício do uso dos 

transportes escolares), a Câmara deliberou em 2008/01/22 assegurar a 

comparticipação aos alunos que frequentam cursos inexistentes em 

estabelecimentos de ensino da área da AMAE / AMLEI, nos seguintes termos: 

1- Pagamento do valor dos bilhetes de viagem apresentados no Divisão de 

Educação e Acção Social, até ao máximo de 2 viagens por semana (ida e volta), 

no período correspondente ao calendário escolar; com efeitos ao início do ano 

lectivo; 

2- Para os alunos do ensino secundário / profissional o pagamento será de 50% do 

valor do bilhete; 

3- Os alunos farão prova da situação, apresentando uma declaração do 

estabelecimento de ensino em como não usufruem de outro apoio no âmbito dos 

transportes escolares (SASE ou outro); 

4- Os serviços da Educação, depois de confirmarem os documentos de despesa, 

informarão os serviços financeiros dos valores da comparticipação. 

Face aos benefícios para os alunos e suas famílias, propõe-se que a medida 

seja adoptada neste ano lectivo 2008/2009 (com produção de efeitos ao início do ano 

lectivo) e anos lectivos seguintes. 
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A verba estimada para utilizar com estes transportes é de €5.000,00, para a qual 

foi emitida a proposta de cabimento n.º 4298/08, de 16 de Dezembro». 

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

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

de 14 de Setembro, e da alínea m) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade  concordar com a proposta e assegurar a 

comparticipação aos alunos que frequentam cursos inexistentes em estabelecimentos 

de ensino da área da AMAE/AMLEI no ano lectivo 2008/2009 e anos lectivos seguintes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.3. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Acordo de 

Colaboração. Rectificação da deliberação n.º 1467/0 8 

DLB N.º 1750/08 |  A deliberação n.º 1467/08, da reunião de Câmara de 11 de 

Novembro, referente ao assunto mencionado em epígrafe, omitiu no quadro do anexo I, 

as seguintes menções, as quais devem referência à EB1 Bouça | Associação de Pais 

de Bouça | Acompanhamento de alunos em escola sem AAE | €1.038,00. 

Porém, para além dessa omissão, a referida deliberação contêm ainda outras 

imprecisões e omissões. Assim, no texto da deliberação, onde se lê: 

Entidades Dez. 08 Mar. 09 Maio. 09 Total 

(...) 

Ass. Pais Escola Branca 3.500€ 2.491,05€ 2.491,05€ 8.482,10€ 

Deverá ler-se: 

Entidades Dez. 08 Mar. 09 Maio. 09 Total 

(...) 

Ass. Pais (…) Escola n.º 1 do 1.º 

CEB Leiria 

2.963€ 3.028,05€ 2.491,05€ 8.482,10€ 

Ass. Pais (…) Bouça 537€ 501€ -------------

- 

1.038€ 

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

rectificação da deliberação n.º 1467/08, de 11 de Novembro, transcrevendo-se de 

seguida, o novo teor da mencionada deliberação: 

«Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, minuta do Acordo de Colaboração 

relativamente à cedência de espaços e acompanhamento de alunos para o desenvolvimento das 

Actividades de Enriquecimento Curricular. 

«ACORDO DE COLABORAÇÃO  

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

Actividades de Enriquecimento Curricular; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio às 

actividades complementares de projectos educativos, conforme preceitua a alínea l) do n.º 1 do 

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

Janeiro; 
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Considerando os acordos de colaboração celebrados com os Agrupamentos de Escolas 

no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo de 2008/2009;  

Considerando a necessidade de criação de condições favoráveis para o programa, 

nomeadamente espaços complementares para o desenvolvimento das actividades, adaptação 

de espaços, transporte dos alunos e respectivo acompanhamento; 

Considerando a experiência enriquecedora do trabalho que vem sendo realizado com os 

parceiros locais, em matéria de educação, bem como o papel fundamental que as Juntas de 

Freguesia, as Associações de Pais, as Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras 

Associações desempenham ao nível da promoção de respostas diversificadas; 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, com 

poderes para o acto, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua 

reunião de _____ de ________ de 2008, como primeiro outorgante, a (Associação de Pais/Junta 

de Freguesia/Colectividade) ___________________, com sede em _________________, 

contribuinte fiscal n.º ___________ representado pelo (a) seu (sua) Presidente, 

___________________, como segundo outorgante, e o (Agrupamento de Escolas) 

___________________, com sede em _________________, contribuinte fiscal n.º 

___________representado pelo (a) seu (sua) Presidente, ___________________, como terceiro 

outorgante, é celebrado, o presente acordo, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objectivo 

O presente acordo tem por objectivo a criação de condições de funcionamento do Programa das 

Actividades de Enriquecimento Curricular, determinado pelo Despacho n.º 14460/2008, de 26 de 

Maio, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas, conforme 

discriminado no Anexo 1.  

Cláusula Segunda 

Finalidade 

Este acordo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração 

entre os respectivos outorgantes, com vista ao cumprimento do seu objectivo. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Município de Leiria 

1 - O Município de Leiria, com os fundamentos constantes dos considerandos a este acordo, 

compromete-se a:  

a) transferir para as entidades parceiras, as verbas discriminadas no Anexo 1, a definir 

anualmente, de acordo com as necessidades subjacentes ao bom desenvolvimento do 

programa;  

b) analisar situações de funcionamento que possam comportar eventual acréscimo de 

despesas, decorrentes da necessidade de manutenção ou nova intervenção nas 

instalações, assim como outros encargos indispensáveis ao bom funcionamento das 

actividades. 

Cláusula Quarta 



1913 (36) 
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2008.12.23 

Im-DA-15-09_A00 

 

Obrigações das Entidades Parceiras 

As entidades signatárias comprometem-se a colaborar com o Município de Leiria e com os 

restantes parceiros, no sentido de serem criadas as condições para o desenvolvimento do 

programa, de acordo com as competências definidas no Anexo 1. 

Cláusula Quinta 

Acompanhamento do Programa 

A coordenação e acompanhamento do desenvolvimento do programa, nos espaços onde ele 

decorre, competem ao Agrupamento de Escolas, em estreita colaboração com o Município e 

com as restantes entidades parceiras. 

Cláusula Sexta 

Duração do acordo 

O acordo de colaboração produz efeitos ao início do ano lectivo e será válido até ao final das 

actividades lectivas, podendo ser revisto anualmente por consenso entre as partes e em função 

das necessidades de implementação do programa. 

Cláusula Sétima 

Renovação do Acordo 

O acordo será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma das 

partes o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

O presente acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do artigo 

6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 do artigo 3.º do Código do Imposto 

do Selo. 

Anexo 1 – Acordo de Colaboração 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB  

Envolvimento das entidades parceiras e apoio do Mun icípio 2008/2009 

Escolas Agrupamento Entidade Parceira Função Comparticipação 
anual 08/09 

Junta de Freguesia de 
Marrazes 

Acompanhamento e 
Expediente 

€2.610,00 EB1 Pinheiros 

 
Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Transporte alunos 
EB 1 Pinheiros – Salão 
paroquial 

€5.190,00 

EB1 
Marinheiros 

 
Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Acompanhamento e 
vigilância de alunos no 
transporte 

€4.860,00 

EB 1 Quinta do 
Alçada 

 
Ass. Pais Quinta do 
Alçada 

Espaços, Adaptação de 
espaços, 
acompanhamento de 
alunos e 
Expediente 

€10.736,02 

EB 1 Sismaria 
da Gândara 

Ass. Pais Sismaria da 
Gândara 

Espaços, 
acompanhamento de 
alunos e Expediente 

€24.305,00 

EB 1 Gândara 
dos Olivais 

Ass. Pais Gândara dos 
Olivais 

Acompanhamento e 
Expediente 

€4.455,00 

EB 1 Marrazes Sport Clube Leiria e 
Marrazes 

Espaços, 
acompanhamento de 
alunos e Expediente 

€7.240,00 

EB 1 Regueira 
de Pontes 

Marrazes 
 
 

 
Agrupamento 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 

€3.114,00 
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EB 1 
Coucinheira 

EB 1 Casal 
Novo 

Marrazes AAE 

Ass. Pais Capuchos Acompanhamento de 
alunos 

€2.610,00 

Orfeão de Leiria Espaços 
Expediente 

€1.800,00 

EB 1 Capuchos  
 
 
D. Dinis 

Académico de Leiria Transporte 3.892,50 

EB 1 Branca  
D. Dinis 

Ass. Pais Escola Branca Espaço,  
€8.482,10 
 

EB 1 Andrinos 

EB 1 Campo 
Amarelo 

EB 1 Paulo VI 

EB 1 Touria 

 
Correia 
Mateus 

 
Agrupamento Correia 
Mateus 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€4.152,00 

EB 1 Quintas 
do Sirol 

EB 1 Souto de 
Cima 

EB 1 Souto de 
Baixo 

 
 
Caranguejeira 

 
Agrupamento 
Caranguejeira 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€2.595,00 

EB 1 Alcaidaria 

EB 1 Casal da 
Quinta 

EB 1 Figueiras 
Centro 

EB 1 Figueiras 
Nova 

Junta de Freguesia de 
Milagres 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€4.152,00 

EB 1 Barracão 

EB 1 Raposeira 

 
 
 
 
 
Colmeias 

Junta de Freguesia de 
Colmeias 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€2.076,00 

EB 1 Vale do 
Horto 

Junta Freguesia Azóia Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€1.038,00 

EB 1 Andreus 

EB 1 Marvila 

 
 
José Saraiva 

Junta de Freguesia de 
Barreira 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€2.076,00 

EB 1 Arnal 

EB 1 Porto 
Carro 

 
Maceira 

 
Agrupamento Maceira 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€2.076,00 

EB 1 Ervedeira 

EB 1 Pedrogão 

Junta de Freguesia 
Coimbrão 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€2.076,00 

EB 1 
Lavegadas 

EB 1 Sismaria 

 
 
 
 
 
 
Rainha Santa 
Isabel 

Junta de Freguesia 
Monte Redondo 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€2.076,00 
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EB 1 Várzeas Junta de Freguesia 
Souto Carpalhosa 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€1.038,00 

EB 1 Lameira Junta de Freguesia de 
Ortigosa 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€1.038,00 

EB 1 Moinhos 
Carvide 

EB 1 Outeiro da 
Fonte 

Junta de Freguesia de 
Carvide 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€2.076,00 

EB 1 Serra do 
Porto de Urso 

Junta de Freguesia de 
Monte Real 

Acompanhamento de 
alunos em escolas sem 
AAE 

€1.038,00 

 

 
Classificação Económica 

Valor a cabimentar 
2008 

Proposta de cabimento 
n.º 

 
11/040701 

Agrupamentos e 
Associações de Pais  

€36.634,50 3880/08, 
 de 4 Novembro 

11/0450109 Juntas de Freguesia €10.348,00 3881/08, 
 de4 de Novembro 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas nas alínea d) do 

n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com 

o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  aprovar o Acordo de 

Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com as 

entidades parceiras envolvidas. 

Mais deliberou  que, após a assinatura dos respectivos acordos, as verbas sejam transferidas 

conforme se indica: 

Entidades Dez. 08 Mar. 09 Maio. 09 Total 

Agrupamento Correia Mateus 1.768€ 1.384€ 1.000€ 4.152€ 

Agrupamento Caranguejeira 900€ 847,50€ 847,50€ 2.595€ 

Agrupamento Maceira 700€ 688€ 688€ 2.076€ 

Agrupamento Marrazes 1.114€ 1.000€ 1.000€ 3.114€ 

Junta de Freguesia de Milagres 2.000€ 1.076€ 1.076€ 4.152€ 

Junta de Freguesia de Colmeias 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta Freguesia Azóia 537€ 501€ -------------- 1.038€ 

Junta de Freguesia de Barreira 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta de Freguesia Coimbrão 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta de Freguesia Monte Redondo 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta de Freguesia Souto Carpalhosa 537€ 501€ ------------- 1.038€ 

Junta de Freguesia de Ortigosa 537€ 501€ ------------- 1.038€ 

Junta de Freguesia de Carvide 1.000€ 538€ 538€ 2.076€ 

Junta de Freguesia de Monte Real 537€ 501€ -------------- 1.038€ 

Junta de Freguesia de Marrazes 1.200€ 705€ 705€ 2.610€ 

Sport Club Leiria e Marrazes 9.000€ 4.145€ 4.145€ 17.290€ 

Ass. Pais Quinta do Alçada 5.000€ 2.868,01€ 2.868,01€ 10.736,02€ 

Ass. Pais Sismaria da Gândara 10.000€ 7.902,50€ 6.402,50€ 24.305€ 

Ass. Pais Gândara dos Olivais 1.885€ 1.285€ 1.285€ 4.455€ 

Ass. Pais Capuchos 870€ 870€ 870€ 2.610€ 

Orfeão de Leiria 600€ 600€ 600€ 1.800€ 
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Académico de Leiria 1.297,50 1.297,50 1.297,50 3.892,50€ 

Ass. Pais (…) Escola n.º 1 do 1.º CEB 

Leiria 

2.963€ 3.028,05€ 2.491,05€ 8.482,10€ 

Ass. Pais (…) Bouça 537€ 501€ -------------- 1.038€ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.4. Aldeia de Natal 2008. Patrocínios 

DLB N.º 1751/08 |  Considerando o interesse manifestado por diversas entidades 

públicas e privadas no sentido de se associarem ao Projecto «Aldeia de Natal» 2008, 

através do estabelecimento de parcerias e atribuição de apoios vários, propôs-se, ao 

abrigo da Lei do Mecenato, a emissão de uma declaração de patrocínio às entidades 

constantes na tabela seguinte: 

Patrocinador Modalidade do apoio Valor 

Jornal de Leiria 
R. Comandante João Belo, n.º 31, Ap. 1098 
2401-801 Leiria 
N.º Cont. 502 010 401 

Modalidade C 
Cedência de serviços: 4 anúncios, 
serviços de animação na Casa da 
Fantasia 

 
 

€ 4.580,00 

Óptica Cunha & Fonseca 
Rua da Graça, 4 
2400 – 150 Leiria 
N.º Cont. 502 547 812 

Modalidade B 
Pagamento de serviços e materiais 

 
 

€ 3.000,00 

Construções JJR & Filhos  
Rua da Capela n.º 4 
Quinta da Sardinha 
2495 – 185 Sta. Catarina da Serra 
N.º Cont. 502 197 714 

Modalidade A 
Atribuição de verba à autarquia 
ENT: 24928/08 
 

 
 

€ 2.000,00 

Plena.Mente – Eventos e Serviços Educativos, Lda. 
Rua de Pombal, n.º 32 
3100-081 Albergaria Dos Doze 
N.º Cont. 508 248 817 

Modalidade C 
Cedência de serviços de animação na 
Oficina da Criatividade e Animação de 
Rua.  

€ 2.000,00 

Soinca, Sociedade Industrial de Cucujães. S.A. 
Edifício Rainha, Piso -1 Loja 3C 
3720-232 Oliveira de Azeméis 
N.º Cont. 500 266 743 

Modalidade B 
Pagamento de serviços e/ou materiais 

€ 300,00 

Americana Papelarias, Livrarias e Equipamentos, 
SA 
Rua da Imaculada Conceição,  
Telheiro-Barreira 
2410 -268 Leiria 
N.º Cont. 500 379 327 

Modalidade C  
Cedência de materiais, a adquirir nos 
Armazéns da Americana.  

 
 

€ 300,00 

Leirislena 
Eng.ª e Construções, S.A. 
Rua da Mata n.º 200 – Casais da Bidoeira 
2415-004 Bidoeira de Cima 
N.º Cont. 502 331 194 

Modalidade A 
Atribuição de verba à autarquia 
ENT: 26115/08 
 

 
 

€ 100,00 

Continente 
Modelo Continente Hipermercados, SA 
Tua João Mendonça, 529 - 6.º Dt.º 
4464-501 Senhora da Hora 
N.º Cont. 502 011 475 
 

Modalidade C  
Cedência de materiais para Casa da 
Solidariedade, a adquirir no 
Continente. 
ENT: 26878/08 
Reg.Int:14710/08 
 

€ 50,00 

Total € 12.330,00 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  aceitar os 

apoios concedidos pelas diversas entidades no âmbito do Projecto «Aldeia de Natal» e 

emitir as respectivas declarações de patrocínio, para efeitos da Lei do Mecenato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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9.1.5. Fundação Lar St.ª Margarida da Arrabal. Acor do de colaboração 

DLB N.º 1752/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a minuta de 

Acordo de Colaboração relativamente à cedência de espaço para o Desenvolvimento 

das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a necessidade de se proceder a obras de remodelação no edifício 

escolar do 1.º ciclo de Arrabal, freguesia de Arrabal, e não dispondo o Município de 

Leiria de instalações próprias na sua área de influência; 

Considerando a necessidade de espaços para a realização das actividades no âmbito 

do Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º CEB, nomeadamente 

na Escola do 1.º CEB de Arrabal; 

Celebra-se entre este Município, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, e a 

Fundação Lar de Santa Margarida do Arrabal, com sede em Rua João de Deus n.º 9, 

freguesia de Arrabal, contribuinte fiscal n.º 501 073 639, representada pelo seu 

Presidente, Padre António Pereira Faria, é celebrado o presente acordo de colaboração 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

A Fundação Lar de Santa Margarida do Arrabal disponibiliza, ao Município de Leiria, as 

instalações necessárias às actividades da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de 

Arrabal, freguesia de Arrabal, durante o tempo necessário à reparação/ampliação do 

edifício; 

Cláusula 2.ª  

O espaço disponibilizado é composto por 3 (três) salas de actividades, sala polivalente 

e de apoio, casas de banho, zonas de acesso e de recreio; 

Cláusula 3.ª 

As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de abastecimento 

de água e de energia eléctrica e aquecimento central; 

Cláusula 4.ª 

O Município de Leiria compromete-se a custear as despesas decorrentes da 

manutenção e reparação das instalações, assim como a assumir encargos de consumos 

extraordinários, indispensáveis ao bom funcionamento das actividades; 

Cláusula 5.ª 

Mais se compromete a comparticipar nas despesas inerentes ao consumo de água, 

energia eléctrica, aquecimento e limpeza dos espaços cedidos; 

Cláusula 6.ª 

O Município de Leiria, para fazer face às despesas referidas nas cláusulas anteriores, 

transfere, mensalmente, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2008 inclusive, para 
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a Fundação Lar de Santa Margarida do Arrabal, a verba de €1.500,00 (mil e quinhentos 

Euros); 

Cláusula 7.ª 

O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram no 

momento da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem utilizadas, 

a mantê-las em bom estado de conservação; 

Cláusula 8.ª 

O presente acordo de colaboração poderá ser revisto por consenso entre as duas 

partes.  

Cláusula 9.ª  

O presente acordo de colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

na alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, 

ambos do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

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

4327/08, de 19 de Dezembro. 

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

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

14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida no Programa 

das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.6. Centro Social Paroquial Paulo VI. Acordo de Colaboração 

DLB N.º 1753/08 |  Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, a seguinte 

minuta de Acordo de Colaboração relativamente à cedência de espaço para o 

Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular: 

«(MINUTA DE) ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Considerando a necessidade da EB1 Paulo VI permanecer no edifício do Centro Social 

e Paroquial Paulo VI, freguesia de Pousos, e não dispondo o Município de Leiria de 

instalações próprias na sua área de influência, entre este Município, contribuinte fiscal 

n.º 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, e o Centro Social e paroquial Paulo VI, com sede 

em Largo Cónego Maia, Sé de Leiria, 2400-175 Leiria, freguesia de Leiria, contribuinte 

fiscal n.º 500 835 187, representado pelo seu Presidente Pe. Joaquim de Almeida 

Batista, é celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula 1.ª 
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O Centro Social e Paroquial Paulo VI continua a disponibilizar, ao Município de Leiria, 

as instalações necessárias às actividades da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de 

Paulo VI, freguesia de Pousos, durante o tempo necessário à construção da nova 

escola; 

Cláusula 2.ª 

O espaço disponibilizado (Centro Social e Paroquial Paulo VI) é composto por 4 salas 

de actividades, salas polivalente e de apoio, casas de banho, zonas de acesso e de 

recreio; 

Cláusula 3.ª 

As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de abastecimento 

de água e de energia eléctrica; 

Cláusula 4.ª 

O Município de Leiria compromete-se a custear as despesas decorrentes da adaptação 

e beneficiação das instalações;  

Cláusula 5.ª 

Mais se compromete a comparticipar nas despesas inerentes ao consumo de água, 

energia eléctrica, aquecimento e limpeza dos espaços cedidos; 

Cláusula 6.ª 

O Município de Leiria, para fazer face às despesas referidas nas cláusulas anteriores, 

transfere, mensalmente, para a Centro Social e Paroquial Paulo VI, a verba de € 

1.200,00 (mil e duzentos Euros);  

Cláusula 7.ª 

O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram no 

momento da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem utilizadas, 

a mantê-las em bom estado de conservação; 

Cláusula 8.ª 

O presente acordo de colaboração produz efeitos de Setembro 2008 a Setembro 2009 e 

será automaticamente renovado, por igual período (ano lectivo), se nenhuma das partes 

o denunciar com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência; 

Cláusula 9.ª 

O presente acordo de colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

na alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, 

ambos do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

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

4311/08, de 18 de Dezembro. 

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

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

de 14 de Setembro, conjugado com o disposto no artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 
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unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida no Programa 

das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.7. Associação de Pais e Encarregados de Educaçã o da Escola n.º 6 de Leiria 

Escolas e Jardins-de-infância da Freguesia da Barre ira. Declaração 

DLB N.º 1754/08 | Retirado. 

 

 

Ponto dez 
 ���� ����   D e p a r t a m e n t o  d e  C u l t u r a ,  D e s p o r t o  e  J u v e n t u d e  

 

10.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados c om a Divisão da Cultura 

10.1.1. Depósito e doação ao m|i|mo do acervo perte ncente à Casa Fabião 

DLB N.º 1755/08 |  Presente a proposta de depósito e doação de equipamento e 

negativos pertencentes à Casa Fabião, a fim de integrarem o acervo do m|i|mo – Museu 

da Imagem em Movimento. Foi o acervo dividido nos seguintes lotes: 

Lote 1 – doação de mobiliário e equipamento de estúdio da Casa Fabião 

Lote 2 – doação de mobiliário e equipamento para laboratório fotográfico da Casa Fabião 

Lote 3 – depósito de cerca de 200.000 negativos de acervo fotográfico da Casa Fabião 

No que respeita ao lote 3, o m|i|mo comprometeu-se a assegurar o seu 

acondicionamento, conservação e divulgação como património técnico de interesse 

para a história da fotografia, no âmbito da sua missão. 

A listagem do acervo a depositar e a integrar o Museu fará parte integrante da 

presente acta (ANEXO D). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e ao abrigo do disposto na alínea h) do 

n.º 1 do artigo n.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 

unanimidade  aceitar a doação do referido acervo para instalação no M|i|mo, Museu da 

Imagem em Movimento, agradecendo à Casa Fabião.   

Mais deliberou assegurar o acondicionamento, conservação e divulgação das 

peças constantes do lote 3, que ficarão em depósito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.2. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco r eferentes ao mês de Dezembro 

de 2008 

DLB N.º 1756/08 | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Dezembro de 2008, que totalizam o valor de 

€5.234,00. 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4308/08, de 18 de Dezembro. 

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

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €5.234,00, referentes às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Dezembro de 2008, que totalizam o valor de €5.234,00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.3. Tolerância de ponto no Castelo e na Torre d e Menagem nos dias 24 e 31 de 

Dezembro 

DLB N.º 1757/08 |  Tendo em conta que, em anos anteriores, se verificou pouca 

afluência de público ao Castelo nesta época festiva, nomeadamente nas vésperas de 

Natal e Ano Novo, sugeriu-se o encerramento do Castelo e demais estruturas interiores 

nos dias 24 e 31 de Dezembro, a partir das 13 horas. 

Mais se informou que será colocado um aviso junto à entrada e remetida uma 

nota ao gabinete de imprensa para informar os órgãos de comunicação locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea f) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  

autorizar o encerramento do Castelo ao público, nos dias 24 e 31, a partir das 13horas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 ���� ����   G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o  

 

Revisão do contrato complementar ao contrato de con cessão do serviço público 

de transportes colectivos urbanos na área do concel ho de Leiria, celebrado em 7 

de Julho de 2005 

DLB N.º 1758/08 | Presente a Minuta de Revisão do Contrato Complementar ao 

Contrato de Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Urbanos na área 

do Concelho de Leiria, celebrado em 7 de Julho de 2005. 

A Câmara, depois de analisar e discutir as sugestões da concessionária 

sociedade «Rodoviária do Tejo, SA» apresentadas acerca da Minuta de Revisão do 

Contrato Complementar ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Transportes 

Colectivos Urbanos na área do Concelho de Leiria, celebrado em 7 de Julho de 2005, 

presente à reunião de Câmara de 25 de Novembro de 2008, deliberou por 

unanimidade o seguinte: 
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— aprovar a minuta de contrato abaixo transcrita, a qual poderá sofrer alterações de 

natureza formal a introduzir pelo respectivo Cartório Notarial aquando da celebração 

da competente escritura pública; 

— conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para outorgar a referida escritura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

«REVISÃO DO CONTRATO COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE CONCESSÃO D O SERVIÇO 

PÚBLICO DE TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS NA ÁREA DO CONCELHO  DE LEIRIA, 

CELEBRADO EM 7 DE JULHO DE 2005. 

Considerando o contrato de concessão do serviço público de transportes 

colectivos urbanos na área do concelho de Leiria, celebrado em 24 de Outubro de 1966, 

o qual se mantém ainda em vigor, com as alterações que lhe foram introduzidas por 

contrato adicional celebrado em 24 de Setembro de 1980. 

Considerando o contrato complementar ao contrato de concessão do serviço 

público de transportes colectivos urbanos na área do Concelho de Leiria, celebrado em 

7 de Julho de 2005. 

Considerando o teor da Cláusula Nona deste contrato, onde se encontra prevista 

que a todo o tempo, por acordo das partes, poderão ser revistas as cláusulas do 

contrato, em especial no que se refere à optimização do serviço público prestado, à 

alteração das tarifas e ainda à manutenção do equilíbrio financeiro do presente contrato. 

Considerando a deliberação n.º 1215/08, de 16 de Setembro, tomada pela 

Câmara Municipal de Leiria, que aprovou o aumento da frota do novo circuito de 

transportes públicos na cidade de Leiria de quatro para seis unidades. 

Considerando ainda que os horários estabelecidos no contrato complementar ao 

contrato de concessão do serviço público de transportes colectivos urbanos na área do 

Concelho de Leiria, celebrado em 7 de Julho de 2005 foram elaborados para percursos 

com duração estimada de uma hora. 

Considerando que o historial do serviço comprova que, durante a maior parte do 

dia, os percursos são efectuados com duração de 50 minutos. 

Considerando que é fundamental para a optimização do serviço aos utentes a 

adequação dos horários, com o consequente acréscimo de 10 viagens diárias. 

Assim, entre o Município de Leiria, com sede na cidade de Leiria, Largo da 

República, NIPC 505181266, aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante, e 

a sociedade “Rodoviária do Tejo, S.A.”, com sede na cidade de Torres Novas, na 

Avenida Dr. João Martins de Azevedo, n.º 15, aqui representada pelo Administrador 

Delegado, ______________________, como segunda outorgante, é celebrado o 

presente contrato, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 
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Constitui objecto do presente contrato, celebrado no uso da faculdade 

contemplada na Cláusula Nona acima referida, o aumento da frota do novo circuito de 

transportes públicos na cidade de Leiria de quatro para seis unidades. 

Cláusula Segunda 

Obrigações do primeiro outorgante 

1. Para a adequação do equilíbrio económico resultante da celebração do 

presente contrato, o primeiro outorgante obriga-se a pagar anualmente à segunda 

outorgante, em duodécimos, para além do valor fixado no contrato celebrado em 7 de 

Julho de 2005, a quantia de €161.496,79 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e 

noventa e seis euros e setenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, à qual será deduzida a receita proveniente das tarifas cobradas mensalmente aos 

passageiros. 

2. Os valores apurados de acordo com os números anteriores serão entregues, 

pelo primeiro outorgante à segunda outorgante, até ao dia quinze do mês seguinte 

àquele a que disserem respeito. 

Cláusula Terceira 

Obrigações da segunda outorgante 

A segunda outorgante obriga-se a: 

1. Adquirir dois veículos pesados de passageiros de reduzida dimensão da 

categoria I, idênticos aos que se encontram em circulação ao abrigo do contrato 

complementar ao contrato de concessão do serviço público de transportes colectivos 

urbanos na área do Concelho de Leiria, celebrado em 7 de Julho de 2005, providos de 

sistema de ar condicionado e de lotação até trinta lugares sentados. 

2. Identificar cada circuito e inscrever a respectiva imagem gráfica nos autocarros, 

de acordo com as instruções recebidas da Câmara Municipal de Leiria. 

3. Em caso de avaria ou imobilização de qualquer dos veículos utilizados, 

proceder à sua imediata substituição por veículo pesado de passageiros, em bom 

estado de conservação, de categoria idêntica ou superior.  

4. Dar cumprimento aos itinerários, horários e frequência dos transportes urbanos 

de Leiria aqui regulados, os quais constam de anexo ao presente contrato e dele fazem 

parte integrante.  

5. Adoptar as tarifas utilizadas nas restantes carreiras urbanas, assim como os 

títulos de transporte aí usados. 

Cláusula Quarta 

Revisão do Contrato 

A Cláusula Nona do contrato complementar ao contrato de concessão do serviço 

público de transportes colectivos urbanos na área do Concelho de Leiria, celebrado em 

7 de Julho de 2005, passa a ter a seguinte redacção:  

1. ... 
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2. Poderão igualmente as partes rever anualmente o contrato tendo por base a 

variação do preço do combustível utilizado, assim como o índice de preços ao 

consumidor no continente, excluindo a habitação. 

3. A revisão anual do valor do contrato obedecerá 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: 

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). 

4. O valor do contrato actualizado para cada ano entra em vigor no dia um de 

Março, devendo para o efeito o segundo outorgante facultar ao primeiro outorgante até 

ao dia um de Fevereiro de cada ano, os elementos necessários ao parecer vinculativo 

sobre o valor actualizado do contrato. 

Cláusula Quinta 

Disposições Finais 

1. O clausulado do contrato complementar ao contrato de concessão do serviço 

público de transportes colectivos urbanos na área do Concelho de Leiria, celebrado em 

7 de Julho de 2005, passa a vigorar para as duas unidades objecto deste contrato. 

2. No que em especial diz respeito às dúvidas e omissões decorrentes da 

interpretação e ou execução deste contrato, serão resolvidas de acordo com a Cláusula 

Décima Primeira do contrato complementar ao contrato de concessão do serviço 

público de transportes colectivos urbanos na área do Concelho de Leiria, celebrado em 

7 de Julho de 2005.» 

 

 

Ponto doze 
��������  Gabinete d e  A p o i o  à  V e r e a d o r a  D r a .  N e u s a  M a g a l h ã e s  

 

12.1. Seminário Diocesano de Leiria 

DLB N.º 1759/08 | No âmbito do contrato de arrendamento celebrado entre e o 

Município de Leiria e o Seminário Diocesano de Leiria, relativo a um edifício para 

instalação provisória da Casa Mortuária, o Município consumiu água, energia eléctrica e 

usufruiu de serviços regulares de limpeza que, agregados e para a globalidade do 

período, se estimam em €10.410,00. 
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O Seminário Diocesano de Leiria veio pedir o pagamento do valor referente a 

despesas de funcionamento, tais como, limpeza, água e luz, desde o termo do contrato 

de arrendamento e a conclusão das obras de restituição do espaço (ENT. 08/18202). 

A despesa a efectuar no âmbito da Casa Mortuária de Leiria está em 

conformidade com as Opções do Plano para 2008, CAE 0103/0602039999, e foi objecto 

da proposta de cabimento n.º 4234/08, de 9 de Dezembro. 

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

considerar justo o montante calculado e pagar o valor de €10.410,00 (dez mil 

quatrocentos e dez euros) ao Seminário Diocesano de Leiria como compensação pelos 

encargos que este teve que suportar com água, energia eléctrica e serviços de limpeza 

durante o período em que lá funcionou a Casa Mortuária de Leiria.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia do s Parceiros para requalificação 

urbana e paisagística da Fonte e Lavadouro dos Parc eiros 

DLB N.º 1760/08 |  Retirado. 

 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO E). 

 

 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: 

 

 

Ponto um 

Apoio à Liga Social e Cultural Campos do Lis 

DLB N.º 1761/08 | Retirado. 

 

 

Ponto dois 

Processo de licenciamento de obras particulares n.º  697/08 – Manuel Bregieira 

Domingues 
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DLB N.º 1762/08 |  De MANUEL BREGIEIRA DOMINGUES, residente na Rua Principal, 

n.º 112, Vale Pereiro, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização da alteração de um estabelecimento comercial para estabelecimento de 

bebidas (alteração de fracção com mudança de uso), localizado no Edifício Jardins do 

Lis, Avenida Adelino Amaro da Costa, freguesia de Marrazes. 

O projecto de arquitectura em análise foi anteriormente aprovado por 

deliberação tomada em reunião de Câmara de 2008/01/22, tendo no entanto caducado 

por não terem sido entregues atempadamente os projectos de especialidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/12/17, constante do 

respectivo processo (folhas 281 e 282), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

deliberou por  unanimidade  aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis. 

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

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

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

de 4 de Setembro. 

3. 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, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro; 

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

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

Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL. 

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

6. 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, alterado pela Lei n.º 

60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 120.º do RMOUCL. 

7. Requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

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

8. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9. Cumprir com o disposto nos pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde, Governo 

Civil e Autoridade Nacional de Protecção Civil (dos quais deverá ser dado conhecimento 

ao requerente / folhas 62, 122, 273, 274 e 275). 

10. Cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Governo Civil, relativamente ao 

horário de funcionamento (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folhas 

278 e 279). 
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11. Caso pretenda publicidade, deverá requerer o respectivo licenciamento junto do 

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 

12. Apresentar os seguintes documentos: 

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

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão deste Município e na Internet no sítio 

www.cm-leiria.pt. 

b. Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

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

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

operação urbanística. 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

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

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

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= 1. 

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

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

válido comprovativo do respectivo pagamento. 

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

Mais deliberou  dar conhecimento ao Sector de Licenciamentos Diversos, do 

parecer emitido pelo Governo Civil relativamente ao horário de funcionamento (folhas 

278 e 279). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Voto de pesar  

DLB N.º 1763/08 | Presente, pela Senhora Presidente, proposta de concessão de um 

voto de profundo pesar à funcionária Idalina Almeida Fernandes Domingues, Assistente 

Administrativa, do quadro de pessoal deste Município, pelo falecimento de seu pai. 

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

manifestar um voto de profundo pesar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Agradecimento público 
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DLB N.º 1764/08 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, uma 

proposta no sentido de ser feito à empresa Tufipema Plásticos, Lda., com sede em 

Féteiras, Gândara dos Olivais, Apartado 94, 2410-971 Leiria, na pessoa do Senhor 

Eng.º Jorge Almeida, um agradecimento público, pelas obras de adaptação efectuadas 

no Canil Municipal. 

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

com a proposta apresentada pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e trinta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ _____________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa__________________ ______________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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