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Acta n.º 27/2009 
 

 

 

Aos quinze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, na Biblioteca 

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

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

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

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

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

Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, 

José Manuel Seabra Benzinho da Silva, António Carlos Batista Martinho Gomes e o 

Carlos Manuel Frazão Vitorino, em substituição do Luciano Santos Rodrigues de 

Almeida. 

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

Técnica. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................................................................................................7 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares............................................7 

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1250/97 – Rogério Jesus Gaspar ...................7 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 324/05 – Evelina Cova Barroca ......................8 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1029/05 – SESAGEST – Projectos e Gestão 

Imobiliária, SA (e outra)...................................................................................................9 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 485/06 – HOUSE REDE – Imobiliária, SA ....10 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 525/06 – Rui Manuel Marques Pereira..........11 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 588/06 – Manuel Parreira Cardoso ...............12 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 957/06 – Maria da Luz Ferreira Marcelino ....13 

e Silva ...........................................................................................................................13 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1173/07 – Luís Guerra da Bernarda (e outra)

......................................................................................................................................14 



2215 (2)  
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2009.12.15 

Im-DA-15-09-A0 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 107/08 – Francisco Ribeiro Craveiro.............15 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 155/08 – Transportes Lurdes Amado, Lda. .17 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 387/09 – Coroa do Liz, Lda.........................18 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 730/09 – FNAC PORTUGAL ......................19 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 738/09 – Elsa Maria de Oliveira Abraúl.......20 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de informação prévia .........................21 

1.2.1. Processo de pedido de informação prévia n.º 21/09 – Grelhados do Liz, Lda. ....21 

1.2.2. Processo de pedido de informação prévia n.º 29/09 – SERVOLIZ – Gestão de 

Condomínios, Lda. ........................................................................................................22 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento ....................................................23 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 33/80 – AGRUPOL – Imobiliária, Lda......................23 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 3/88 – PASOLIS – Empreitadas e Obras Públicas do 

Lis, Lda. ........................................................................................................................23 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 13/98 – INFRALEIRIA – Promoção Imobiliária, Lda.24 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 4/04 – Manuel da Trindade Lopes (e outra).............24 

Ponto dois ......................................... ..........................................................................25 

Trânsito no Bairro das Almuinhas, Freguesia de Marrazes. Informação do Departamento 

de Obras Municipais (ENT.09/26201) ...........................................................................25 

Ponto três ......................................... ...........................................................................26 

3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira................26 

3.1.1. Pagamentos ........................................................................................................26 

3.1.2. XXIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. Ratificação ...26 

3.1.3. Regularização do Empréstimo dos SMAS. Restituição de verba.........................27 

3.1.4. Anulação documento de receita (INT.09/9881)....................................................27 

3.1.5. Regularização da Receita dos Parques de Estacionamento (INT.09/9809, 

09/10632, 09/12416) .....................................................................................................27 

3.1.6. Rectificação de documento de Receita dos Parques de Estacionamento 

(INT.09/9851)................................................................................................................28 

3.1.7. Doação de máquina de limpeza do areal.............................................................29 

3.1.8. Pagamento de facturas aos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento..................................................................................................................29 

3.1.9. Resumos de tesouraria .......................................................................................29 

Ponto quatro....................................... .........................................................................30 

Acordo de Cooperação e amizade com Quint - Fonsegrives (França) ..........................30 

Ponto cinco ........................................ .........................................................................31 

5.1. Plano de Pormenor do Centro Histórico de Leiria. Dispensa de avaliação de 

impacte ambiental .........................................................................................................31 



2216 (3)  
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2009.12.15 

Im-DA-15-09-A0 

 

5.2. Alienação de imóvel abrangido pela área crítica de recuperação e reconversão 

urbanística, sito na Rua Damião de Góis, n.º 14, Leiria. Exercício de direito de 

preferência ....................................................................................................................33 

Ponto seis......................................... ...........................................................................34 

6.1. Análise do assunto relacionado com a Promoção do Desenvolvimento Económico

......................................................................................................................................34 

6.1.1. Abertura e funcionamento do Mercado Municipal de Leiria .................................34 

6.2. Análise do assunto relacionado Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos.............35 

6.2.1. Estudo de Impacte Ambiental da Pedreira «Paialvo», em Colmeias, explorada por 

Corbário – Minerais Industriais, SA ...............................................................................35 

Ponto sete......................................... ...........................................................................35 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção Social e 

Família ..........................................................................................................................35 

7.1.1. Apoio financeiro no âmbito da Acção Social a: ....................................................35 

7.1.1.1. SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla .....................................35 

7.1.1.2. Associação de Apoio a Famílias Carenciadas de Leiria e Fátima.....................36 

7.1.2. Atribuição de 3 habitações sociais na freguesia da Barosa .................................37 

7.1.3. Projecto de Regulamento Municipal para a Gestão das Habitações Sociais, 

propriedade do Município de Leiria ...............................................................................38 

Ponto oito ......................................... ...........................................................................49 

8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a área da Cultura.....................49 

8.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva..............................................................49 

8.1.2. Apoio ao Rancho Folclórico Rosas da Primavera do Vale do Horto, Azoia. 

Alteração da deliberação n.º 1067/09............................................................................49 

8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Desporto e 

Juventude .....................................................................................................................50 

8.2.1. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o Concelho de Leiria e 

Projecto de Regulamento de atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil para o Concelho de Leiria .........................................................50 

8.2.2. Associação de Estudantes da Superior Tecnologia e Gestão: Apoio financeiro à 

Semana do Caloiro .......................................................................................................51 

Ponto nove ......................................... .........................................................................51 

9.1. Revogação da deliberação DLB n.º 1464/09, de 1 de Setembro (estudo da DIVT 

relativa ao trânsito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque e Rua de São Francisco)

......................................................................................................................................51 

9.2. Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Regueira 

de Pontes para requalificação de arruamentos de 2008. Alteração de objecto..............53 

9.3. Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Regueira 

de Pontes para requalificação de arruamentos de 2009. Alteração de objecto..............53 



2217 (4)  
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2009.12.15 

Im-DA-15-09-A0 

 

9.4.Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Marrazes 

para requalificação de arruamentos de 2008. Alteração de objecto ..............................54 

9.5. Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Marrazes 

para requalificação de arruamentos de 2009. Alteração de objecto ..............................55 

9.6. Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de 

Caranguejeira para requalificação de arruamentos. Alteração de objecto.....................55 

9.7. Alteração da deliberação n.º 1405/09 (Apoio à Freguesia de Souto da Carpalhosa 

para a segunda fase da construção de armazém).........................................................56 

Ponto dez.......................................... ...........................................................................57 

Nomeação de representante do Município no Conselho Fiscal da Agência para a 

Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

(UAC). Ratificação. .......................................................................................................57 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Isabel Damasceno 

 
I – A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  alertou que, na Rua de Tomar, antes do 

edifício dos Bombeiros Municipais, do lado direito, para se ter acesso às obras do Polis, 

existem umas escadas que não têm corrimão. Era para lembrar os serviços, visto que 

em tempos já lhe foram dadas instruções no sentido de colmatar esta ausência, 

providenciando a instalação do corrimão. 

 

II – A Senhora Vereadora Isabel Damasceno referiu que, com a requalificação das 

estradas da Freguesia da Maceira, estas estão a ficar com melhor apresentação e 

qualidade, no entanto a Estrada Principal que pertence à EP – Estradas de Portugal, 

SA, principalmente na zona central estava muito degradada. Já existiram várias 

reuniões com a EP – Estradas de Portugal, SA para eles realizarem uma intervenção 

nessa estrada.  

Lembrou também, para realizarem uma intervenção na Estrada das Cortes. 

O Senhor Presidente  disse que o assunto estava a ser tratado, tendo já havido uma 

primeira intervenção por parte da EP- Estradas de Portugal. 

 

Intervenção da Vereadora Isabel Gonçalves 

 

I – A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  alertou para o lodo, que existia atrás da 

estátua da Fonte Luminosa, provocado pela água estagnada, estando a espalhar pelo 
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resto da praça, ao que o Senhor Presidente  informou que iriam fazer uma intervenção 

naquele sítio, porque o piso teria de ser substituído. 

 

II - DLB N.º 1919/09  | Presente pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves uma 

proposta no sentido de registar uma palavra de apreço e de felicitação aos atletas da 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa Bairro dos Anjos, pela prestação nos 

Campeonatos Nacionais Absolutos de Piscina Curta, que se realizaram no Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria, no fim-de-semana de 4 a 6 de Dezembro: 

—  Sara Cruz – por ter alcançado os títulos de Campeã Nacional de 100 metros de 

mariposa; 

—  César Faria – atleta actualmente integrado no Projecto Olímpico Londres 2012, por 

ter alcançado o título de Campeão Nacional de 200 metros livres; 

—  Associação Desportiva Cultural e Recreativa Bairro dos Anjos, por ter ajudado a 

formar estes jovens atletas, pelo mérito e resultados alcançados. 

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

uma palavra de apreço e de felicitação aos atletas referidos e à Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, pela conquista efectuada. 

O Senhor Presidente  esteve ausente aquando da análise e votação deste 

assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Intervenção do Vereador José Benzinho 

 

O Senhor Vereador José Benzinho referiu que na última reunião tinha sido 

mencionada a possibilidade de ser nomeado/designado o Fiscal Único da Leirisport, 

EM. Na Assembleia-Geral da Leirisport realizada em 26 de Novembro, tal não ocorreu. 

Questionou, de seguida, se já estava designado o Fiscal Único e se se podia saber 

quem era e, adicionalmente, se era possível conhecer quais as remunerações que irão 

usufruir os membros do Conselho de Administração. 

O Senhor Presidente  informou que o Fiscal Único se manteve, Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, Lda., e quanto às remunerações dos corpos sociais, 

nomeadamente dos membros do Conselho de Administração da Leirisport, EM, com 

funções executivas houve reduções. 

Mais declarou que os Senhores Vereadores seriam informados destas decisões. 

 

Intervenção do Senhor Presidente 
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I – O Senhor Presidente informou que foi confrontado pelo Senhor Carlos Mota, com 

uma situação de permuta sobre um terreno para construção, que inicialmente seria na 

Quinta do Planalto e que depois passou para a Quinta da Castanheira. 

 Mais referiu que o Senhor Carlos Mota, após a escritura, verificou que não podia 

construir, tendo feito um acordo com a Câmara Municipal de Leiria, segundo o qual esta 

comprava o terreno pelo valor patrimonial. 

O Senhor Presidente  mencionou ainda que não encontraram documentos que 

sustentassem as afirmações feitas pelo Senhor Carlos Mota. 

A Senhora Vereadora Isabel Damasceno  disse que a pessoa indicada para dar 

as necessárias explicações sobre esse assunto seria o Senhor ex-Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho, julgando, inclusivamente, que as mesmas teriam sido dadas ao 

Senhor Vereador Lino Pereira ou até ao Senhor Presidente. Caso houvesse ainda algo 

por esclarecer o Senhor Presidente deveria falar com Senhor ex-Vereador Eng.º 

Fernando Carvalho. 

 

II – O Senhor Presidente  questionou quem assumia o compromisso relativo ao piso do 

Pavilhão Municipal dos Marrazes que fora comprado e não fora homologado. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  explicou que o Pavilhão Municipal dos 

Marrazes estava entregue à gestão da Junta de Freguesia dos Marrazes e esteve 

alguns anos a esta data prevista uma verba no Plano e Orçamento para a reparação da 

cobertura do referido Pavilhão. A reparação seria realizada pela Freguesia a quem 

estava incumbida a gestão e reparação da cobertura. No entanto, verificou-se uma 

degradação do piso do Pavilhão, que levou à interdição da prática da modalidade de 

Patinagem. 

Mais tarde, a Junta de Freguesia informou que necessitavam de substituir o piso 

em vez de reparar a cobertura e adquiriu um piso para ser colocado no Pavilhão. Após 

a aquisição do referido piso constatou-se que o piso não seria homologado pela 

Federação Portuguesa de Patinagem, o que provocou a não colocação do piso. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves  explicou ainda que, entretanto, a 

Câmara Municipal delegou a gestão do pavilhão na Leirisport, EM através de um 

Contrato-Programa, e foi celebrado ainda um Contrato de Mandato para a realização 

pela Leirisport das obras necessárias de colocação do novo piso no pavilhão, e nessa 

sequência foi a primeira obra a ser realizada pela Leirisport, EM.  

Relativamente à verba que estava em orçamento destinada à Freguesia dos 

Marrazes foi transferida na totalidade, para a rubrica em orçamento da Leirisport, EM. 

Quanto ao piso que foi adquirido pela Junta de Freguesia, não fora colocado no 

Pavilhão mas poderia vir a ser colocado na sede do Sport Clube Leiria Marrazes, que 

estava a candidatar-se ao PAAD para obras de infra-estruturas, nomeadamente do piso 

da sede. 
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O que fora pensado para resolver esta questão, seria no orçamento para 2010 

prever uma verba de forma a dar um apoio à Freguesia dos Marrazes para liquidar o 

piso e depois a Junta de Freguesia dos Marrazes apoiaria com esse bem o Sport Clube 

Leiria Marrazes, que deste modo não apresentaria a candidatura dessa obra ao PAAD 

infra-estruturas. 

 

III – O Senhor Presidente  informou estarem as consultas sobre as empresas de 

auditoria lançadas no mercado, pelo que, quando houvesse resultados informaria. 

 

IV - DLB N.º 1920/09 |  O Senhor Presidente propôs uma reunião extraordinária de 

Câmara para o dia 21 de Dezembro, segunda-feira, pelas 14 horas e 30 minutos.  

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

extraordinariamente no dia 21 de Dezembro, segunda-feira, pelas 14 horas e 30 

minutos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Ordem do dia   

 

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

 

1.1. Análise dos seguintes processos de obras parti culares  

1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1250/97 –  Rogério Jesus Gaspar 

DLB N.º 1921/09  | De ROGÉRIO DE JESUS GASPAR, residente na Rua Paulo VI, n.º 

2215, Vale Sepal, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação de pavilhão para stand de motos 

e oficina, muros de vedação e acesso sito em Vale Sepal, freguesia de Marrazes, 

cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

O pedido obteve pareceres favoráveis condicionados emitidos pela EP – 

Estradas de Portugal, SA (folhas n.º 797 e 798) e pela Autoridade de Saúde (folha n.º 

725), dos quais deve ser dado conhecimento ao requerente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/04, constante do 

respectivo processo (folha 800), 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: 
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1.º cumprir com o disposto no parecer da Autoridade de Saúde: 

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

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

de 8 de Agosto; 

4.º cumprir com a legislação de carácter ambiental aplicável, nomeadamente a que se 

refere ao ruído, águas, óleos usados, pilhas e acumuladores, e dos efluentes e resíduos 

produzidos; 

5.º apresentar no prazo de 6 meses: 

5.1. projectos de especialidades; 

5.2. projecto de Segurança Contra Incêndios, aprovado pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil; 

5.3. licença para construção dos muros de vedação e acesso emitida pela EP – 

Estradas de Portugal, SA devendo anexar os elementos gráficos e escritos 

devidamente autenticados por aquela entidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 324/05 – Evelina Cova Barroca 

DLB N.º 1922/09  | De EVELINA COVA BARROCA, residente na Travessa das Eiras, na 

localidade de Eiras, freguesia de Parceiros, cidade de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alteração e ampliação de moradia unifamiliar e 

construção de anexo, sito no local acima mencionado. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/26, constante do 

respectivo processo (folha 489), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por  unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com as condições anteriormente impostas, transmitidas através do ofício 

n.º 7250, de 2006/07/12. 

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

a) planta do rés-do-chão rectificada de modo a garantir o enquadramento no artigo 

66.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas relativamente à compartimentação 

entre a sala e cozinha. 

b) projectos de especialidade, nomeadamente: 

b.1) projecto de estabilidade; 

b.2) projecto de instalação de gás; 

b.3) projectos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais 

aprovados pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento; 
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c) esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação dos projectos de 

verificação de comportamento térmico, infra-estruturas telefónicas e de 

telecomunicações e ficha electrotécnica ou projecto eléctrico aprovado pela Certiel. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1029/05 –  SESAGEST – Projectos e 

Gestão Imobiliária, SA (e outra) 

DLB N.º 1923/09  | De SESAGEST – PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIARIA, SA e 

OUTRA, com sede na Rua João Mendonça, n.º 505, freguesia de Senhora da Hora, 

concelho de Matosinhos, referente ao projecto de arquitectura para alterações de um 

Centro Comercial sito em Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros, na sequência do 

licenciamento inicial (alvará de obras de alteração e ampliação n.º 437/08). 

As referidas alterações incidem na ampliação de espaço comercial ao nível do 

Piso 0 e Piso 1, ampliação de áreas de serviço na zona da cobertura em 2.732,25m2 e 

alterações à compartimentação interior. Nos Pisos -1 e -2 prevê-se a relocalização de 

caixas de escadas, reformulação e ampliação de áreas técnicas, e ainda reformulação 

dos acessos viários às zonas de estacionamento, nomeadamente do lado Norte e Sul 

aos Pisos 0 e -1. 

Prevê-se ainda o aumento do número de lugares de estacionamento face ao 

anteriormente previsto, para 1981 lugares, considerando-se o mesmo de aceitar face ao 

indicado nos elementos apresentados relativamente à área útil de vendas total: 

32.638,00m2 (existente e proposto, incluindo as presentes alterações), e tendo em conta 

o disposto no artigo 69.º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

São propostos os usos de comércios e serviços para parte dos espaços 

comerciais, bem como a instalação de estabelecimentos de restauração e bebidas em 

parte dos espaços do Piso 1, tendo o mesmo merecido pareceres favoráveis do Centro 

de Saúde e Governo Civil. Tendo em conta o regime de licenciamento específico 

aplicável a este tipo de estabelecimentos (D.L. 234/2007, de 19/06), considera-se o 

mesmo de aceitar, devendo cumprir-se com os restantes aspectos relativamente aos 

requisitos dos estabelecimentos aquando da sua instalação, de acordo com o disposto 

na legislação específica aplicável (D.R. 20/08, de 27/11). 

O processo encontra-se instruído com pareceres favoráveis do Centro de 

Saúde, EP-Estradas de Portugal, SA e Autoridade Nacional de Protecção Civil, para a 

totalidade das alterações agora propostas e respectivos projectos aprovados e 

autenticados pelas entidades competentes para o efeito. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/10, constante do 

respectivo processo (folha 7037), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou 
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por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o previsto para os estabelecimentos de restauração e bebidas 

aquando da sua instalação nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 

de Junho, bem como com o disposto no D.R. n.º 20/08, de 27 de Novembro, no que se 

refere aos requisitos previstos para os mesmos; 

2.º no que se refere aos espaços com usos previstos para comércio e serviços, 

deverão os mesmos ser objecto de licenciamento específico, caso aplicável, 

nomeadamente tendo em conta o previsto no Decreto-Lei n.º 259/07, de 17 de Julho; 

3.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde, nomeadamente quanto a: 

Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto, no que se refere às condições nos locais de 

trabalho; Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho e Regulamento (CE) 852/2004, de 

29 de Abril; resíduos produzidos; e restantes aspectos indicados, incluindo ventilação 

dos espaços interiores; 

4.º cumprir com o indicado no parecer do Governo Civil, no que se refere ao horário 

de funcionamento para os estabelecimentos de restauração e bebidas; 

5.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde de 09/12/2009, no que se 

refere aos estabelecimentos de restauração e bebidas, o qual já é do conhecimento do 

requerente; 

6.º garantir em obra o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto, relativamente às acessibilidades de pessoas com mobilidade condicionada; 

7.º cumprir com os restantes aspectos já anteriormente indicados nas condições de 

licenciamento, nomeadamente parecer da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

relativamente aos resíduos sólidos produzidos, previamente à emissão de autorização 

de utilização, do qual deve ser dado conhecimento aos requerentes; 

8.º garantir a compatibilização das acessibilidades viárias ao centro comercial, com as  

respectivas alterações nas vias envolventes e de ligação às vias municipais e nacionais; 

9.º cumprir com os restantes condicionalismos já anteriormente indicados, 

nomeadamente no que se refere às infra-estruturas viárias e protocolo referido na 

deliberação de Câmara de 29/04/2008. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 485/06 – HOUSE REDE – Imobiliária, SA 

DLB N.º 1924/09  | De HOUSE REDE – IMOBILIÁRIA, SA, com sede social na Estrada 

da Estação, Edifício Grupo Lena, n.º 9-11, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de um edifício de 

habitação multifamiliar, sito no Quarteirão Formado pelas Ruas José Estêvão e dos 

Poços e a Travessa da Fonte Freire, freguesia de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Núcleo Histórico da Cidade de Leiria. 
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A proposta compreende alterações no interior e na fachada do edifício. O pedido 

obteve parecer favorável da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana (folha n.º 

1267). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/03, constante do 

respectivo processo (folha 1279), 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 manterem-se as condições anteriormente aprovadas por deliberação de Câmara 

datada de 2006/08/31; 

2.º apresentar no prazo de 6 meses:  

2.1. elementos gráficos rectificativos do projecto de arquitectura (alterações - vermelhos 

e amarelos), devendo estes indicar a totalidade das alterações, face ao 

inicialmente aprovado por deliberação de Câmara datada de 2006/08/31; 

2.2. projectos de especialidade face às alterações propostas, nomeadamente, projectos 

de estabilidade, abastecimento de água e drenagem de águas residuais 

aprovados pelo Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, infra-

estruturas eléctricas, instalações telefónicas e de telecomunicações, instalação de 

gás visado por entidade inspectora, comportamento térmico e acústico; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverão ser repostas as infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra, nos 

arruamentos envolventes junto ao exterior do edifício, de acordo com informação 

prestada pelo Departamento de Obras Municipais (da qual deve ser dada conhecimento 

ao requerente), devendo apresentar relatório arqueológico devidamente aprovado pelo 

Instituto Português de Arqueologia. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 525/06 – Rui Manuel Marques Pereira 

DLB N.º 1925/09  | De RUI MANUEL MARQUES PEREIRA, residente Rua do Alto 

Vieiro, n.º 575, Quinta de Santarena, freguesia de Parceiros, cidade de Leiria, referente 

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

habitação unifamiliar e construção de um muro, sito no local supra mencionado, 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 2009/12/02, constante do 

respectivo processo (folha 136), 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 
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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 o seguinte: 

1.1. elementos rectificativos (planta de implantação, planta e alçado do muro), de modo 

a prever um portão adequadamente dimensionado, por forma a permitir o acesso 

de veículos ao interior da parcela; 

1.2. projectos de especialidades, nomeadamente: 

1.2.1. projecto de estabilidade referente à ampliação da cave; 

1.3. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação do projecto de redes 

prediais de águas e esgotos, face às alterações pretendidas. Caso opte por 

apresentar um pedido de isenção da entrega dos referidos projectos, deverá 

apresentar declaração do respectivo técnico autor do projecto, acompanhado por 

termo de responsabilidade e comprovativo de inscrição em associação pública de 

natureza profissional. 

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

propriedades confinantes; 

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

3.1. garantir a reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra; 

3.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à 

área cedida ao domínio público, conforme indicado na planta de implantação 

apresentada. 

Mais deliberou  dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela EP-

Estradas de Portugal, SA (folha 51). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 588/06 – Manuel Parreira Cardoso 

DLB N.º 1926/09  | De MANUEL PARREIRA CARDOSO, residente em 30, Rue de 

Professeur Roux, Villiers sur Marne, França, referente ao projecto de arquitectura para 

construção edifício de habitação unifamiliar, telheiro, muros de vedação e suporte de 

terras, a situar na Rua Casal da Areia, freguesia de Parceiros, cidade de Leiria, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade e em Espaço Florestal. 

Analisado o assunto em causa, considera-se que o presente pedido poderá 

enquadrar-se nas áreas de transição urbano/rural, nos termos do disposto no artigo 58.º 

do Regulamento do Plano Director Municipal. Verifica-se ainda que, face ao indicado no 

Mapa de Perigosidade Incêndio Florestal à escala 1:25.000, de 2009/11/23, a parcela 

se encontra em zona de Perigosidade Muito Baixa, não se aplicando assim o disposto 
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no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de Janeiro. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/04, constante do 

respectivo processo (folha 91), 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 ceder uma faixa de terreno ao domínio público para alargamento do arruamento e 

execução de passeio, devendo para o efeito medir-se 3,25m ao eixo do referido 

arruamento, assim como 1,8 m para o passeio;  

2.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os projectos de 

especialidades; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição de 

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

acordo com o estabelecido nos artigos 45.º e 89.º do Regulamento de Operações 

Urbanísticas do Município de Leiria, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal»; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

4.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento e alargamento da 

via, 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; 

4.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 957/06 – Maria da Luz Ferreira Marcelino  

e Silva 

DLB N.º 1927/09  | De MARIA DA LUZ FERREIRA MARCELINO E SILVA, residente na 

Rua Coronel José Pereira Pascoal n.º 43, r/c direito, na localidade e freguesia de 

Pousos, cidade de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

alteração de um estabelecimento de depósito de pão para comércio, sito no local acima 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/02, constante do 

respectivo processo (folha 193), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Diploma de Licença emitido pela EP – Estradas de 

Portugal (folha 179); 

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

elementos: 

2.1. planta de localização à escala 1:1000 (sobre levantamento aerofotogramétrico, em 

original, a fornecer pelos serviços da câmara), rectificada relativamente à 

delimitação da parcela, devendo esta coincidir com o indicado na planta de 

implantação; 

2.2. Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, face à área a ceder ao 

domínio público, de acordo com o constante no Processo n.º 412/96; 

2.3. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, do qual deve ser dado conhecimento ao 

requerente (folha 41); 

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

propriedades confinantes; 

4.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1173/07 –  Luís Guerra da Bernarda (e 

outra) 

DLB N.º 1928/09  | De LUÍS GUERRA DA BERNARDA E OUTRA, residente na 

Travessa Ribeiro de Frade, n.º 82, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 

arquitectura para ampliação de uma moradia unifamiliar (construção de um anexo para 

garagem) e muros, sito no local acima referido, face à entrega de elementos no âmbito 

da audiência prévia efectuada nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 

na sequência da deliberação de Câmara datada de 2008/10/14. 

A parcela localiza-se numa zona definida no Plano Director Municipal como 

Espaço Urbano Habitacional, parte em Reserva Ecológica Nacional e em área de 

protecção das Nascentes Minero–Medicinais. O requerente apresenta parecer favorável 

e respectivo projecto autenticado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (folhas 102 e 120) relativamente à construção em espaço de 

Reserva Ecológica Nacional. 
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O processo obteve ainda pareceres favoráveis emitidos pelas entidades 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 77), EP- Estradas de Portugal, SA 

(folha 53) e Direcção Geral de Geologia e Energia (folha 40), dos quais deverá ser dado 

conhecimento aos requerentes: 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/26, constante do 

respectivo processo (folha 126), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Direcção Geral de Energia e 

Geologia relativamente à ligação dos sistemas de abastecimento de águas e de 

saneamento às redes públicas; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, os projectos de 

especialidades; 

3.º proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 107/08 – Francisco Ribeiro Craveiro 

DLB N.º 1929/09  | De FRANCISCO RIBEIRO CRAVEIRO, residente na Rua das 

Portelinhas, n.º 17, Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar a levar a 

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

freguesia de Coimbrão, na sequência das condições impostas na aprovação do projecto 

de arquitectura por deliberação camarária tomada em reunião de 2008/12/23, 

nomeadamente alteração à implantação e cércea. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/04, constante do 

respectivo processo (folhas 310 e 311), e no sentido de dar cumprimento às condições 

impostas na aprovação do projecto de arquitectura, e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

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

urbanística acima referida, e autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao 

seguinte: 

1. 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 
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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, de 16 de Dezembro, 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 61.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, 

abaixo designado por ROUML; 

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

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, de 16 de Dezembro, 

alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, e no artigo 87.º do ROUML; 

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

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

7.º do ROUML; 

8. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9. 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; 

10. cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes; 

11. previamente à emissão do alvará de autorização de utilização deverá proceder à 

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

obra; 

12. apresentar os seguintes documentos: 

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

disponível na Internet no sítio www.cm-leiria.pt; 

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

obra, elaborado de acordo a Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março; 

c. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

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

operação urbanística; 

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

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos 

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

identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva); 
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f. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro, de classe >= (estimativa folha 

18); 

g. apólice de seguro a que se refere o artigo 3.º da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de 

Março (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido comprovativo 

do respectivo pagamento; 

h. plano de Segurança e Saúde; 

i. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

j. garantia ou depósito bancário no valor de €1.000,00, para reposição das infra-

estruturas, susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, nos termos 

previstos no artigo 45.º do ROUML, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A 

garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

k. alçado lateral direito de acordo com os restantes elementos apresentados; 

l. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura relativo 

aos últimos elementos entregues. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 155/08 –  Transportes Lurdes Amado, 

Lda. 

DLB N.º 1930/09  | De TRANSPORTES LURDES AMADO, LDA, com sede social na 

Rua da Bregieira, n.º 7, na freguesia de Monte Redondo, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de armazém de logística e muros de vedação, a situar na 

localidade de Aroeira, freguesia de Monte Redondo. 

Na sequência do indeferimento do projecto de arquitectura, tomado por 

despacho datado de 2009/09/29, a firma requerente entregou projecto de segurança, 

aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

Da análise do projecto, verifica-se que a pretensão se insere em espaço 

Florestal, de acordo com a planta de ordenamento do Plano Director Municipal, e em 

zona de protecção da E.N. 109-9, tendo obtido parecer favorável da entidade com tutela 

(EP – Estradas de Portugal, SA). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/11/30, constante do 

respectivo processo (folha 199), deliberou por unanimidade o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível interesse municipal, nos termos do 

previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, face ao 

disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
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redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado à 

apresentação no prazo de 6 meses, dos seguintes elementos: 

2.1. projectos de especialidades; 

2.2. licença de utilização do Domínio Público Hídrico. 

Mais deliberou informar a firma requerente, do seguinte: 

a) não será concedida licença de utilização, sem que todos os arranjos exteriores 

estejam realizados e as serventias envolventes preservadas; 

b) deve cumprir com o parecer emitido pela EP – Estradas de Portugal, SA, (folha 153), 

do qual deverá ser dado conhecimento, devendo para efeitos de licenciamento, 

apresentar alvará de licença a emitir pela referida entidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 387/09 –  Coroa do Liz, Lda. 

DLB N.º 1931/09  | De COROA DO LIZ, LDA., com sede social na Rua Anzebino da 

Cruz Saraiva n.º 342, Loja 23, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 

união de cinco fracções, «A», «M», «N» do lote 6 e «E» e «C» do lote 7 de comércio e 

garagens para estabelecimento de pastelaria, geladaria e pão quente com fabrico, sito 

na Rua Anzebino da Cruz Saraiva, Lote 6 e 7, na freguesia de Marrazes, cidade de 

Leiria. 

O pedido está inserido no processo de loteamento n.º 21/92, encontrando-se de 

acordo com o mesmo e obteve parecer favorável emitido pela Autoridade de Saúde 

(folha n.º 21) e pelo Governo Civil (folhas n.º 126 e 127). Verifica-se que consta no 

processo cópia da acta de condomínio aprovando as obras nas partes comuns (folhas 

n.º 140 a 164). 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/03, constante do 

respectivo processo (folha 184), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. planta do piso -1 rectificada de modo a não eliminar a totalidade dos lugares de 

estacionamento previstos em sede do processo n.º 1500/04, e em sede de 

loteamento n.º 21/92, devendo também manter o uso previsto (garagem ou 

arrumos); 

1.2. cortes «AA»e «BB», dado que a cópia apresentada não é legível; 

1.3. projectos de especialidade; 

2.º cumprir com o disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 
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3.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Governo Civil (quanto ao horário 

de funcionamento); 

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

e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, relativamente à Segurança Contra 

Incêndios; 

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

junto do Sector de Licenciamentos Diversos deste Município; 

Mais deliberou , de que previamente à emissão da autorização de utilização, 

deverá o Departamento de Operações Urbanísticas dar conhecimento ao sector 

licenciamentos diversos, do parecer emitido pelo Governo Civil, no que se refere ao 

horário de funcionamento do estabelecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 730/09 –  FNAC PORTUGAL 

DLB N.º 1932/09  | De FNAC PORTUGAL, ACTIVIDADES CULTURAIS E 

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, DISCOS, MULTIMÉDIA E PRODUTOS TÉCNICOS, LDA., 

com sede no Edifício Amoreiras Plaza, Rua Professor Carlos Alberto Mota Pinto, n.º 9 – 

6.º B, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, referente ao projecto de 

arquitectura para alterações de um espaço comercial integrado no Piso 1 do edifício 

referente ao Centro Comercial Leiria Shopping, sito em Alto do Vieiro, freguesia de 

Parceiros, cidade de Leiria, que se enquadram no projecto de alterações apresentado 

para o edifício do centro comercial anteriormente licenciadas (Alvará de obras de 

ampliação n.º 437/08), bem como no projecto de alterações agora apresentado, que se 

encontram a decorrer para o edifício, em sede do processo de obras n.º 1029/05. 

O proposto no presente processo refere-se a alterações à compartimentação do 

espaço que se divide em dois níveis e respectiva escada de ligação entre os referidos 

pisos, visando a instalação de um estabelecimento destinado a comércio e serviços. 

Prevê-se ainda a instalação de um estabelecimento de bebidas integrado no espaço em 

causa, considerando-se que o mesmo se enquadra no disposto no n.º 3 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 234/07 (secções acessórias instaladas em estabelecimento comercial 

com outra actividade principal). 

O processo encontra-se instruído com parecer favorável do Centro de Saúde, 

sendo que para o pedido de alterações que se encontra a decorrer para o processo de 

obras do Centro Comercial (1029/05), foi emitido parecer favorável pelo Governo Civil, 

quanto à instalação de estabelecimentos de bebidas inseridos no edifício em questão. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/10, constante do 

respectivo processo (folha 93), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou 
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por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os requisitos previstos no D.R n.º 20/08, relativamente ao 

estabelecimento de bebidas, devendo ser tido em conta os aspectos constantes no 

parecer do Centro de Saúde, o qual já é do conhecimento do requerente; 

2.º cumprir em obra com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, 

relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º garantir a ventilação e evacuação de fumos da totalidade dos espaços, devendo 

apresentar esclarecimentos quanto ao mesmo; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses nomeadamente: 

4.1-projecto de segurança contra incêndios, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de Novembro; 

4.2- projectos de redes de águas e esgotos, gás caso necessário, telefones e 

electricidade; 

4.3- esclarecimentos relativos à necessidade de apresentação de projecto de 

estabilidade, face às escadas propostas; 

5.º previamente à emissão da licença deverá verificar-se o licenciamento das 

alterações de que consta o processo de obras n.º 1029/05. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 738/09 –  Elsa Maria de Oliveira Abraúl 

DLB N.º 1933/09  | De ELSA MARIA DE OLIVEIRA ABRAÚL, residente na Rua Joaquim 

Ferreira Gomes, Lote 19, 6.º esquerdo, concelho de Coimbra, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e recuperação de edifício comercial e muros de vedação, 

sito na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas de Terciário. 

A proposta compreende a alteração de interiores, fachadas e cobertura e que 

em nada alteram a área de implantação ou construção existente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/03, constante do 

respectivo processo (folha 60), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 6 meses: 

1.1. projectos de especialidade, nomeadamente: 

a) projecto de estabilidade; 

b) projectos de abastecimento de águas e drenagem de águas residuais aprovados 

pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 
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c) projecto de drenagem de águas pluviais; 

1.2. esclarecimentos quanto à necessidade de apresentação dos seguintes projectos: 

a) isolamento acústico.  

b) verificação de comportamento térmico e/ou climatização.  

c) infra-estruturas telefónicas e de telecomunicações.  

d) infra-estruturas eléctricas aprovado por entidade competente para o efeito ou 

ficha electrotécnica.  

1.3. elementos gráficos esclarecedores quanto ao cumprimento do disposto na alínea a) 

do artigo 68.º do Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares de 

estacionamento previstos, face à área útil proposta; 

1.4. requerimento (mod. 3) rectificado, relativamente à operação urbanística pretendida, 

alteração e recuperação de edifício para comércio e muros de vedação; 

1.5. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura redigido de 

acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/2008, de 11/03, devendo indicar 

correctamente a operação urbanística pretendida (alteração e recuperação de 

edifício para comércio e muros de vedação); 

2.º cumprir em obra com as normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de 

Agosto; 

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

Mais deliberou  informar a requerente do seguinte: 

a) previamente à emissão da autorização de utilização deverá proceder à 

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

obra; 

b) caso pretenda publicidade exterior deverá requerer o respectivo 

licenciamento junto do Sector de Licenciamentos Diversos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de pedido de i nformação prévia 

1.2.1. Processo de pedido de informação prévia n.º 21/09 – Grelhados do Liz, Lda. 

DLB N.º 1934/09  | De GRELHADOS DO LIZ, LDA., com sede social na Rotunda da 

Almuinha Grande, n.º 780, Edifício Meia Lua, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, 

referente ao pedido de informação prévia para ampliação e alteração de um edifício 

comercial com um estabelecimento de restauração e bebidas, situado na Rotunda da 

Almuinha Grande, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Espaço Urbano de categoria de Unidade Industrial 

Existente, podendo aplicar-se os parâmetros urbanísticos correspondentes à categoria 

de solo adjacente, Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

O processo obteve parecer favorável emitido pela EP – Estradas de Portugal, 

SA (folha 76). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/04, constante do 

respectivo processo (folha 99), deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à 

pretensão, pelo período de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º do Decreto-

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

condicionado ao seguinte: 

1. cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

regulamento de segurança contra ricos de incêndios e acessibilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada; 

2. aquando da apresentação do pedido de licenciamento devidamente instruído nos 

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

conferida pela Lei n.º 60/2007: 

2.1. o processo carecerá de parecer da Autoridade de Saúde e Governo Civil; 

2.2. deverá apresentar elementos de sobreposição (vermelhos e amarelos) rectificados 

relativamente às alterações indicadas, face ao constante no projecto aprovado no 

âmbito do processo n.º 521/05; 

2.3. deverá apresentar plantas de localização à escala 1:5.000 e à escala 1:1.000, com 

a totalidade da parcela delimitada, devendo a mesma coincidir com o indicado na 

planta de implantação; 

2.4. as áreas indicadas na legenda deverão coincidir com as áreas medidas nos 

elementos gráficos; 

2.5. acta de condomínio explicitando a aprovação das obras nas partes comuns. 

Mais deliberou  dar conhecimento do acima indicado aos proprietários das 

restantes fracções e dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pela EP - 

Estradas de Portugal, SA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de pedido de informação prévia n.º 29/09 – SERVOLIZ – Gestão de 

Condomínios, Lda. 

DLB N.º 1935/09  | De SERVOLIZ – GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, LDA., com sede 

social na Rua Anzebino da Cruz Saraiva, n.º 318 – 1.º E, freguesia e cidade de Leiria, 

referente ao pedido de informação prévia para alteração de fachada de um edifício sito 

na Rua Rossio de Borges, n.º 441, na localidade de Arrabalde d’Aquém, freguesia e 

cidade de Leiria, nomeadamente a substituição de tijolos de vidro por caixilharia em 

alumínio fixa com vidro fosco. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2009/12/03, constante do 

respectivo processo (folha 21), deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à 
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pretensão, pelo período de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º do Decreto-

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

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar pedido de licença relativo às alterações propostas, devidamente 

instruído de acordo com o diploma legal acima referido; 

2.º cumprir as disposições do Código Civil, nomeadamente no que se refere a 

servidão de vista; 

3.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.3.1. Processo de loteamento n.º 33/80 – AGRUPOL –  Imobiliária, Lda. 

DLB N.º 1936/09  | De MARIA ADELAIDE DA CRUZ MARQUES MORAIS, residente na 

Rua da Fonte Velha n.º 50, em Barreiros, freguesia de Amor, referente ao projecto de 

alteração ao lote 10 (fracção C), do loteamento situado em Maligueira, Gândara dos 

Olivais, freguesia de Marrazes e cidade de Leiria. 

As alterações consistem na mudança de uso da fracção C de comércio para 

comércio/serviços. 

Decorreu o período da consulta pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

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

4 de Setembro, sem oposição. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/11/06, constante da pasta 4 (folha 43), deliberou 

por unanimidade ao abrigo do disposto no artigo 27.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, aprovar as 

alterações requeridas para o lote 10, devendo a requerente solicitar no prazo de um ano 

a emissão do Aditamento ao Alvará e apresentar 5 exemplares da Planta de Síntese 

(Anexo I) em suporte de papel e um em suporte digital, bem como certidão da 

Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 3/88 – PASOLIS – Empreitadas e Obras Públicas 

do Lis, Lda. 

DLB N.º 1937/09  | De PASOLIS – EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO LIS, SA, 

com sede no Edifício Pasolis, em Arnal, freguesia de Maceira, referente ao projecto de 

alteração ao lote 29 do loteamento situado em Cruz de São Tomé, freguesia de Azoia, 

acompanhado da informação prestada pela Secção de Apoio Administrativo à Divisão 

de Loteamentos do Departamento de Operações Urbanísticas, comunicando que a 

requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 
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estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2009/09/01, 

cujo conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 10341, datado de 2009/09/02. 

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

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

lhe foi efectuada, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade  indeferir o projecto de alteração 

referente ao lote 29 do loteamento supra citado, pelos motivos já referidos na 

deliberação tomada em reunião de 2009/09/01, transmitidos através do ofício n.º 10341 

datado de 2009/09/02. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 13/98 – INFRALEIR IA – Promoção Imobiliária, 

Lda.  

DLB N.º 1938/09  | De VALENTIM DA CONCEIÇÃO SANTOS, residente na Rua da 

Escola n.º 188, no Campo Amarelo, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

alteração ao lote 22 do loteamento situado em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

As alterações consistem num esclarecimento quanto à cota de soleira, tendo em 

consideração o levantamento topográfico actualizado e georreferenciado. 

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

pela Divisão de Loteamentos em 2009/11/04, constante da pasta 7 (folha 25), deliberou 

por unanimidade aprovar a pretensão requerida, ao abrigo do disposto no n.º 8 do 

artigo 27.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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.4. Processo de loteamento n.º 4/04 – Manuel da Trindade Lopes (e outra) 

DLB N.º 1939/09 |  De MANUEL DA TRINDADE LOPES (E OUTRA), residente na Rua 

das Indústrias n.º 1, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de loteamento 

para a constituição de 10 lotes destinados a habitação unifamiliar, num terreno inserido 

em espaço urbano, sito em Vale Selão, freguesia da Caranguejeira, die acordo com a 

planta de ordenamento do Plano Director Municipal. 

De acordo com o projecto, embora o terreno se encontre registado com 14.100 

m², é indicado que a propriedade tem na realidade 8.407 m². Sendo a área total do 

terreno de 8.407 m², o requerente pretende lotear apenas 4.407 m², ficando a restante 

área de 4.000 m², como parcela remanescente. 

O processo tem os pareceres favoráveis das entidades consultadas.  

No entanto, de acordo com a informação prestada pela Divisão de Loteamentos 

em 2009/08/06, verifica-se o seguinte: 
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1. Não são cedidas áreas destinadas a equipamento e zonas verdes, de acordo com o 

previsto no n.º 5 do artigo 55.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2. O arruamento proposto não contém impasse, devendo o mesmo existir, uma vez 

que poderá não haver, a breve prazo, continuidade do arruamento nos terrenos 

vizinhos; 

3. O arruamento e a respectiva ligação à Estrada Nacional 350, deverá ter uma largura 

mínima de 6,50 m, conforme informação prestada pelo Departamento de Obras 

Municipais; 

4. Não se encontra explícito que a área de construção prevista para os anexos se 

encontra incluída na área de construção contabilizável para o índice de construção do 

loteamento, nomeadamente na tabela da planta de síntese. Também na memória 

descritiva (número V – «LOTES, DESCRIÇÃO E REGULAMENTO ESPECÍFICO») não 

se compreende a descrição da área de construção destinada a anexos e a inexistência 

das áreas de construção da moradia (cave, rés do chão e andar).  

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando as informações 

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2009/08/06 e em 2009/11/18, constante do 

respectivo processo (folhas 60, 61 e 64), ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

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

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade manifestar a 

intenção de indeferir o projecto de loteamento supra citado, pelos motivos acima 

referidos, nomeadamente por a pretensão não cumprir com o Regulamento do Plano 

Director Municipal, devendo notificar-se o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que 

se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou  transmitir ao promotor os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela Divisão de Parques e Espaços Verdes, pela Freguesia de Caranguejeira, pela PT - 

Comunicações, SA, pela EDP Distribuição - Energia, SA, pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

e pelo Departamento de Obras Municipais (folhas 40, 43, 44 a 45, 46 a 47, 48 a 50, 51 a 

56, 58 a 59). 

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  

 

Trânsito no Bairro das Almuinhas, Freguesia de Marr azes. Informação do 

Departamento de Obras Municipais (ENT.09/26201) 

DLB N.º 1940/09 | Retirado.  
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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 1941/09 | 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 Senhor 

Presidente, no período de 2 de Dezembro a 14 de Dezembro 2009, correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 9827, 9837, 9857, 9915, 9974, 9978, 9980, 9984, 

10024, 10027, 10029, 10030, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs 828 a 834, 

836 a 863, 876 a 891, 894, 895, 897 a 903, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs 

6418, 8918, 9080, 9153, 9264, 9440, 9519, 9520, 9595, 9596, 9598, 9599, 9600, 9603, 

9637, 9638, 9657 a 9672, 9674 a 9692, 9694 a 9698, 9700 a 9712, 9714 a 9757, 9759 a 

9762, 9786, 9792, 9793, 9797, 9799, 9802 a 9813, 9819, 9820, 9828, 9829, 9840 a 

9843, 9846 a 9856, 9858 a 9880, 9882 a 9887, 9890 a a 9892, 9894 a 9907, 9910 a 

9912, 9916 a 9918, 9920 a 9937, 9939 a 9958, 9960, 9961, 9965 a 9970, 9972, 9973, 

9975 a 9977, 9979, 9981 a 9983, 9985, 9987 a 9989, 9991, 9994, 9996 a 9998, 10003, 

10005, 10007 a 10023, 10025, 10026, 10035 a 10037, 10040 a 10044, no valor total de 

€1.007.019,23.  

 

3.1.2. XXIV Modificação ao Orçamento e às Grandes O pções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1942/09 | Presente a XXIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2009 que se consubstancia na 22.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 20.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 19.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 unanimidade  ratificar o despacho do Sr. Presidente, de 14 

de Dezembro, que autoriza a XXIV Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2009, com inscrições/reforços no montante de €170.500,00 e 

diminuições/anulações no montante de €170.000,00 e a XXII alteração ao Orçamento 

da Despesa para o presente ano de 2009, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €295.000,00 cada, tal como proposto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.1.3. Regularização do Empréstimo dos SMAS. Restit uição de verba 

DLB N.º 1943/09 | Relativamente ao empréstimo titulado pelo n.º 000040/987/0019 

junto da CGD, e para financiamento de obras dos SMAS, foram emitidas e pagas pelos 

SMAS, a 23 de Dezembro de 2008, as seguintes guias de recebimento referentes ao 4.º 

trimestre de 2007: 

Assim, face ao exposto deve ser restituído aos SMAS o valor de €59.156,92 

pagos em duplicado. 

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

a restituição de €59.156,92 aos SMAS pagos em duplicado durante o ano de 2008. 

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

4299/09, de 11 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.4. Anulação documento de receita (INT.09/9881)  

DLB N.º 1944/09 | Presente a informação prestada pela Secção de Apoio Administrativo 

à Liquidação e Cobrança de Receitas Municipais a referir que a guia n.º 14086/08, de 

29 de Maio, referente à liquidação do processo de contra-ordenação n.º 1041/2005, se 

encontrar liquidada pela guia n.º 14580/08, de 5 de Junho, solicita-se assim, 

autorização para se proceder à anulação da guia n.º 14086/08, de 29 de Maio. 

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

a anulação da guia de recebimento n.º 14086/08, num total de €548,00.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.5. Regularização da Receita dos Parques de Esta cionamento (INT.09/9809, 

09/10632, 09/12416) 

DLB N.º 1945/09 |  O novo procedimento para arrecadar a receita proveniente da gestão 

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

talões das máquinas) é composto por duas fases: 

— 1.ª É efectuado um depósito, na agência da Caixa Geral de Depósito (CGD) em 

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

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

fluxos: orçamental, patrimonial e caixa. 

— 2.ª 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 

 N.º Guia  Valor N.º Guia  Valor 

Taxa 
Expediente 

7 3,50 49 3,50 

Juros 6 12.289,91 48 12.289,91 

Amortização 8 46.863,51 47 46.863,51 
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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 guia de recebimento, 

sendo necessário restituir apenas as guias de recebimento abaixo descriminadas: 

— guia de recebimento n.º 17571/09 - depósitos efectuados entre 9 e 15 de Julho de 

2009, talão de débito de 21/07/2009, no montante de €181,90; 

— guia de recebimento n.º 20426/09 - depósitos efectuados entre 5 e 12 de Agosto de 

2009, talão de débito de 14/08/2009, no montante de €238,19;  

— guia de recebimento n.º 20782/09 - depósitos efectuados entre 12 e 19 de Agosto 

de 2009, talão de débito de 20/08/2009, no montante de €159,69; 

— guia de recebimento n.º 25660/09 - depósitos efectuados entre 30 de Setembro e 7 

de Outubro de 2009, talão de débito de 14/10/2009, no montante de €469,40; 

— guia de recebimento n.º 26187/09 - depósitos efectuados entre 8 e 14 de Outubro de 

2009, talão de débito de 20/10/2009, no montante de €181,60; 

Deste modo, solicita-se autorização para que sejam regularizadas as guias de 

recebimentos n.º 17571, 20426, 20782, 25660, 26187/09, num total de 1230,78.  

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

a regularização das guias de recebimento n.º 17571, 20426, 20782, 25660, 26187/09, 

num montante total de €1.230, 78. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.ºs 3322/09, 3728/09 e 3988/09, de 31 de Agosto, de 7 de Outubro, e de 10 

de Novembro, respectivamente.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.6. Rectificação de documento de Receita dos Par ques de Estacionamento 

(INT.09/9851) 

DLB N.º 1946/09  | Presente a informação prestada pela Secção de Apoio Administrativo 

à Liquidação e Cobrança de Receitas Municipais que refere, aquando da emissão da 

guia de recebimento n.º 8984, de 2009/04/14, referente a arrecadação da receita dos 

parcómetros, foi arrecadada pelo valor de €1.380,16 em vez de €1.380,15. 

Assim, solicita-se autorização superior para serem tomados os procedimentos 

contabilísticos necessários à correcção devida. 

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

os procedimentos contabilísticos necessários à correcção devida.  
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

3729/09, 7 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.7. Doação de máquina de limpeza do areal 

DLB N.º 1947/09 | Ao abrigo do Programa Praia Saudável e, de acordo com o Protocolo 

de Cooperação celebrado entre a Fundação Vodafone Portugal, a Autoridade Marítima 

Nacional, o Instituto da Água, o Instituto Nacional para a Reabilitação, o Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade e a Associação Bandeira Azul da 

Europa, foi doado ao Município de Leiria uma máquina para limpeza de praias, com as 

seguintes características: 

— Marca: SCAM; 

— Modelo: ONDINA; 

— Motor: HONDA 5.5 HP a gasolina; 

— Peso: 195 kg; 

— Dimensões: 1,98/1,681x0,76x0,96/0,802; 

— Número de série da máquina: 09082; 

— Número de série do motor: GCAFT-2272204 

Para os devidos efeitos, a Fundação Vodafone Portugal, emitiu e remeteu ao 

Município de Leiria, uma declaração relativa à doação da descrita máquina, que se 

anexa à presente acta (ANEXO B). 

 A Câmara, após análise do assunto e no âmbito da gestão corrente, 

organização e funcionamento dos seus serviços, ao abrigo da alínea h), n.º 1 do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade aceitar a 

doação, uma vez que a esta não acarreta qualquer encargo para o Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.8. Subsídios aos SMAS – Serviços Municipalizado s de Água e Saneamento 

DLB N.º 1948/09 | A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que 

lhe é conferida pela alínea d), do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

deliberou por  unanimidade  atribuir aos Serviços municipalizados de Água e 

Saneamento os seguintes subsídios para investimento e cobertura do défice de 

exploração do sistema de drenagem de águas residuais, tendo sido emitidas as 

propostas de cabimento n.ºs 4319/09 e 4320/09, ambas de 15 de Dezembro. 

  1- Subsídio ao investimento          €400.000,00 

  2 – Subsídio ao funcionamento     €800.000,00 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

                                                 
1 Com o guiador dobrado para baixo 
2 Com o guiador dobrado para baixo 
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3.1.9. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1949/09 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 14 de Dezembro 

2009, apresentando um Total de Disponibilidades de €6.979.057,04 sendo de 

Operações Orçamentais €6.264.758,80 e de Operações de Tesouraria €714.298,24, 

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

A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

Ponto quatro 
��������  D iv i são  de Com unicação,  Re l ações Púb l i cas  e  Cooper ação 

 

Acordo de Cooperação e amizade com Quint - Fonsegrives (França) 

DLB N.º 1950/09  | Fruto da participação da Juventude Desportiva do Lis em diversos 

torneios disputados com as suas camadas jovens, na modalidade de andebol, com 

equipas congéneres de Quint-Fonsegrives (França) surgiu, através da Vice-Cônsul de 

Portugal em Toulouse, a possibilidade de serem encetadas diligências com esta 

Câmara Municipal, com vista a um estreitamento de relações, além da desportiva, em 

outras áreas, tais como as de índole sócio-económico e cultural. 

No início de 2009, a presença em Leiria, a título particular, da Vice-Cônsul de 

Portugal em Toulouse, motivou um encontro com a então Presidente da Câmara, Dra. 

Isabel Damasceno, com o propósito de ser definida uma estratégia que conduzisse à 

satisfação da pretensão. 

Estabelecida a reunião, com a presença de um elemento do Gabinete de 

Cooperação Externa, de imediato ficou afastada, conforme era pretensão da Vice-

Cônsul, a assinatura de qualquer acordo de geminação, pois tal acto pressupõe que 

sejam desenvolvidas primeiramente acções de intercâmbio em vários sectores e face 

ao resultado das mesmas, depois de analisados e ponderados os resultados, poderia 

pensar-se, mais tarde, na assinatura de um «Acordo Cooperação e Amizade» e não de 

geminação. 

Nesta reunião foi acordado que, em Junho do ano em curso, no período das 

festas da cidade, a realizar em finais daquele mês em Quint-Fonsegrives, seria 

organizada uma semana dedicada a Leiria. 

Para este primeiro encontro, foi delineada uma programação diversificada, tal 

como uma exposição fotográfica sobre Leiria, exposição de quadros de um pintor 

leiriense, artesanato na área da olaria, a presença de um conjunto de música tradicional 

portuguesa, um torneio de andebol nas classes de juvenis e de iniciados com a 

participação de duas equipas (masculina e feminina) da Juventude Desportiva do Lis, a 

apresentação de produtos regionais de âmbito gastronómico, tais como enchidos, 
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incluindo a tradicional morcela de arroz, doces, compotas e mel, queijos, vinhos, licores, 

etc. 

Entendeu-se, também, envolver a Região de Turismo Leiria-Fátima, que além da 

promoção turística da região, assumiu a responsabilidade da parte inerente à 

gastronomia e aos vinhos e licores.  

Em representação da Câmara esteve presente a Vereadora Eng.ª Isabel 

Gonçalves e o Coordenador Funcional da Divisão de Comunicação, Relações Públicas 

e Cooperação, tendo cabido ao Gabinete de Cooperação Externa a organização de 

toda a programação alusiva à semana de Leiria em Quint-Fonsegrives. 

O Município de Quint-Fonsegrives tem apenas uma população de cinco mil 

habitantes e embora reconhecendo-se a potencialidade de Toulouse, considerada a 

quarta cidade de França e que dada a proximidade de Quint-Fonsegrives poderia, 

através desta, ter um papel relevante em futuras acções de intercâmbio com Leiria, 

entende-se, que, embora com o «apadrinhamento» desta Câmara, deveria ser a Junta 

de Freguesia de Leiria a prosseguir com o relacionamento com Quint-Fonsegrives, 

sendo tais acções e eventuais futuros acordos a nível da cidade de Leiria e não do seu 

município. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo a que foi o município de Quint-

Fonsegrives a estabelecer os primeiros contactos com a Câmara Municipal de Leiria 

através da Vice-Cônsul de Portugal em Toulouse e ainda pelo facto de ter sido o 

mesmo município que encetou o relacionamento desportivo com a Juventude 

Desportiva do Lis, bem como ainda ter sido em Quint-Fonsegrives que se realizou no 

passado mês de Junho uma semana dedicada a Leiria e que envolveu diversas 

actividades, tendo sido alcançado um assinalável êxito, deliberou por unanimidade , 

que em data oportuna seja estabelecido um Acordo de Cooperação e Amizade entre o 

Município de Leiria e o de Quint-Fonsegrives, prosseguindo as acções de intercâmbio, 

envolvendo diversos agentes dos dois municípios. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
��������  D iv i são  de Hab i tação e  Reab i l i tação Urbana  

 

5.1. Plano de Pormenor do Centro Histórico de Leiri a. Dispensa de avaliação de 

impacte ambiental 

DLB N.º 1951/09 |  O Plano de Pormenor do Centro Histórico da cidade de Leiria está 

integrado na área de intervenção do Programa Polis, e incide sobre a parte da estrutura 

medieval urbana da cidade de Leiria, designada por Centro Histórico. 
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No que diz respeito à tramitação do plano, o mesmo obteve o parecer favorável 

das entidades exteriores à Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA, bem como o 

parecer final dessa comissão, em 10 de Janeiro de 2006, ficando reunidas as condições 

para se dar início ao processo de Discussão Pública. 

Antes do início da referida Discussão Pública, foi convocada uma reunião da 

Comissão Local de Acompanhamento, criada no âmbito do Programa Polis, para 

apresentação da versão final do plano, que se realizou em 24 de Maio de 2006. Nessa 

reunião foram levantadas questões sobre o conteúdo do plano, nomeadamente no que 

respeita à desactualização da informação resultante do tempo decorrido entre o início 

da elaboração do plano, em 2001, e a emissão do parecer final da CTA, em 2006.  

Na sequência da reunião da Comissão Local de Acompanhamento procedeu-se 

à revisão do plano em alguns dos aspectos particulares, mantendo-se inalterável o 

essencial. 

Foi na fase de revisão do plano que foram publicados os diplomas que exigem a 

elaboração de um relatório de impacte ambiental (Decreto-Lei n.º 232/07 e Decreto-Lei 

n.º 316/07). 

De acordo com do Decreto-Lei n.º 232/07 «a elaboração de um relatório 

ambiental por parte da entidade responsável pela elaboração do plano ou programa, o 

qual não deve constituir uma descrição final da situação ambiental, mas sim uma 

análise inicial de base a todo o procedimento de elaboração e cujo conteúdo deve ser 

tido em consideração na redacção final desse plano...».O relatório de impacte ambiental 

deverá assim ser realizado numa fase precedente da elaboração do plano. Neste caso, 

à data da elaboração do PP4 não era exigido o estudo de impacte ambiental, no entanto 

o plano teve em conta os Estudos de Incidências Ambientais na Zona de Intervenção do 

Programa Polis em Leiria elaborados no âmbito desse programa.  

O plano abrange uma área consolidada da cidade com 38.2 ha mas, por incidir 

num tecido urbano consolidado, implica apenas a utilização de pequenas áreas, 

mantendo-se no geral a morfologia que caracteriza a actual malha urbana. 

O plano não prevê alterações de usos, mantendo os tradicionais (habitação, 

comércio e serviços) proibindo as actividades causadoras de poluição. 

Na elaboração do plano foram consideradas as recomendações dos Estudos de 

Incidências Ambientais na Zona de Intervenção do Programa Polis destacando-se as 

seguintes: 

— Em consonância com o referido na análise de incidências, recomenda-se 

que sejam equacionados cenários alternativos para a solução a adoptar para 

o transporte mecanizado para o acesso ao Castelo a partir da zona da 

praceta, junto à Escola Secundária Domingos Sequeira.  
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— preconiza-se que, em termos genéricos, todas as obras que envolvam 

remeximento de solos na zona histórica deverão ser sempre acompanhadas 

por um arqueólogo. 

Com base nestas indicações foi anulada a proposta do teleférico de acesso ao 

castelo, tendo sido substituída por um elevador a localizar na parte posterior do edifício 

da Sé, junto ao futuro parque de estacionamento subterrâneo e foi introduzido no 

regulamento um artigo específico para acautelar a protecção dos bens arqueológicos. 

Assim, o Plano de Pormenor do Centro Histórico elaborado no âmbito do 

Programa Polis foi acompanhado pela elaboração de Estudos de Incidências 

Ambientais, cujas conclusões e recomendações foram enquadradas na proposta final 

do plano.  

Nestas condições, considerando que se trata de uma zona consolidada que se 

pretende preservar e que o plano não constitui enquadramento para a futura aprovação 

de projectos que sejam qualificados como susceptíveis de terem efeitos significativos no 

ambiente, de acordo com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/07 de 15 de Junho, não se 

enquadrando nos critérios definidos no anexo do mesmo quanto aos efeitos no 

ambiente, deverá a Câmara Municipal de Leiria deliberar no sentido de dispensar a 

realização da respectiva avaliação ambiental.  

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe deliberou por 

unanimidade dispensar a realização da respectiva avaliação ambiental, nos termos do 

n.º 6 e 5 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro, conjugado com 

o Decreto – Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Alienação de imóvel abrangido pela área crític a de recuperação e reconversão 

urbanística, sito na Rua Damião de Góis, n.º 14, Le iria. Exercício de direito de 

preferência 

DLB N.º 1952/09 |  Trata-se da alienação de um edifício sito na Rua Damião de Gois n.º 

14, em Leiria, com o número de matriz 1193, que se pretende vender pelo valor de 

62.500 euros conforme se encontra publicitado no site do programa «Casa Pronta», 

anúncio n.º 88151/2009, sendo a requerente Laura Maria Dias da Conceição Conduto 

contribuinte n.º 100762743. 

O edifício em causa encontra-se localizado no Centro Histórico e abrangido pela 

Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria.  

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». 
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A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, 30 de 

Novembro de 2009, deliberou por unanimidade não exercer o direito de preferência 

referente à aquisição em causa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
�������� Depar tamento  de Desenvolv imento Económico ,  Espaços Verdes e Ambiente  

 

6.1. Análise do assunto relacionado com a Promoção do Desenvolvimento 

Económico 

6.1.1. Abertura e funcionamento do Mercado Municipa l de Leiria 

DLB N.º 1953/09 | Nos termos do n.º 2 do artigo 73.º do Regulamento dos Mercados e 

Feiras do Concelho de Leiria, o Mercado Municipal de Leiria encerra na véspera de 

Natal, porém o seu parágrafo único menciona que o horário poderá ser alterado pela 

Câmara sempre que esta o entenda conveniente.  

Atendendo à época natalícia, ao inerente desenvolvimento comercial e ao 

interesse manifestado pelos vendedores a fim de melhorarem as suas vendas, a 

Senhora Vereadora Professora Doutora Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, 

no exercício das funções constantes na alínea b), do ponto 1.4 do Despacho da 

Presidência n.º 66/09, datado de 4 de Novembro, propõe a abertura do Mercado 

Municipal de Leiria, no dia 24 de Dezembro, com o horário de funcionamento das 7h00 

às 16h00, e o seu encerramento no dia 28 de Dezembro de 2009, para descanso dos 

trabalhadores. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no parágrafo 1.º 

do artigo 1.º, conjugado com o parágrafo único do artigo 73.º, ambos do Regulamento 

dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, deliberou por unanimidade concordar 

com a proposta supra da Senhora Vereadora e autorizar a abertura do Mercado 

Municipal de Leiria, no dia 24 de Dezembro, com o horário de funcionamento das 7h00 

às 16h00, e o seu encerramento no dia 28 de Dezembro de 2009, para descanso dos 

trabalhadores. 

Mais deliberou que à presente deliberação seja dada a publicidade devida 

através de edital, a afixar nos lugares de estilo, conforme estipulado no n.º 1 do artigo 

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

Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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6.2. Análise do assunto relacionado Divisão de Ambi ente e Serviços Urbanos 

6.2.1. Estudo de Impacte Ambiental da Pedreira «Pai alvo», em Colmeias, 

explorada por Corbário – Minerais Industriais, SA 

DLB N.º 1954/09 |  Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e no âmbito da 

consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental em apreço, foi elaborado um parecer 

técnico, com a colaboração da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, Departamento 

de Planeamento e Urbanismo, Departamento de Obras Municipais, Departamento de 

Operações Urbanísticas e Divisão de Museus e Património, apenso à presente acta 

(ANEXO D), e cuja aprovação se propõe. 

Na sequência da referida consulta pública foi igualmente solicitado parecer à 

Junta de Freguesia das Colmeias o qual passa a constituir anexo à presente acta (ANEXO 

E), pelo que se propõe que seja dado conhecimento à Câmara. 

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

parecer técnico supra referido. 

Mais deliberou  que a Corbário - Minerais Industriais, SA seja responsabilizada 

pela manutenção das vias rodoviárias utilizadas no âmbito desta sua actividade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  D iv i são  da Acção Soc ia l  e  Famí l ia  
 

7.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão da Acção Social 

e Família 

7.1.1. Apoio financeiro no âmbito da Acção Social a : 

7.1.1.1. SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose M últipla 

DLB N.º 1955/09 | Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Lurdes Machado, uma 

proposta de apoio financeiro à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) – 

Delegação Distrital de Leiria que passa a transcrever-se: 

«Por deliberação da Câmara de 11 de Novembro de 2008, foi atribuído um apoio 

financeiro no âmbito da Acção Social no montante de €3.000,00 para apoio no 

pagamento de renda das instalações, sitas na freguesia de Leiria, referente ao período 

de Outubro de 2008 a Setembro de 2009. 

Em 29/07/2009 (ENT 2009/17102) a SPEM apresentou novo pedido de apoio 

financeiro, que veio a completar posteriormente, em 08/09/2009, com a junção de 

documentos solicitados pelo Município de Leiria (ENTFE. 2009/4381), destinado ao 

pagamento das rendas nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. 
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Considerando que se trata de uma IPSS, devidamente registada, que tem 

desenvolvido um trabalho meritório a favor das pessoas com esclerose múltipla 

residentes no concelho de Leiria, e suas famílias. 

Considerando que uma das maiores despesas inerentes ao funcionamento da 

SPEM relaciona-se com o arrendamento de um apartamento, sito na freguesia de 

Leiria, para acompanhamento psicossocial e convívio, dos munícipes portadores de 

esclerose múltipla e suas famílias. 

Proponho a atribuição de um apoio financeiro à Sociedade Portuguesa de 

Esclerose Múltipla (SPEM) com o NIF 501789880, de montante mensal igual àquele 

que foi atribuído pela Câmara Municipal para o período de Outubro de 2008 a Setembro 

de 2009, ou seja, €250,00 (duzentos e cinquenta euros), perfazendo o montante de 

€750,00 (setecentos e cinquenta euros), relativo aos meses de Outubro, Novembro e 

Dezembro de 2009, para apoio de parte do valor da renda das instalações, sitas no 

Largo D. Manuel de Aguiar n.º 6, 2410-130 Leiria, cujo valor mensal é, presentemente, 

de €471,40 (quatrocentos e setenta e um euros e quarenta cêntimos), conforme 

ENTFE. 2009/4381.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse municipal 

na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente aqueles que 

estão em situação de maior vulnerabilidade e, ao abrigo das disposições conjugadas na 

alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro e, da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro à SPEM - 

Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, no valor de €750,00, conforme proposta 

supra. 

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

4264/09, de 7 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.1.2. Associação de Apoio a Famílias Carenciadas  de Leiria e Fátima 

DLB N.º 1956/09 |  Presente, pela Senhora Vereadora Dra. Lurdes Machado, uma 

proposta de apoio financeiro à Associação de Apoio a Famílias Carenciadas Leiria - 

Fátima/Banco Alimentar Contra a Fome Leiria – Fátima (BACF), que passa a 

transcrever-se: 

«Por deliberação de Câmara de 22 de Julho de 2008, foi atribuído um apoio financeiro 

no âmbito da Acção Social no montante de €4.489,56 (quatro mil quatrocentos e oitenta 

e nove euros e cinquenta e seis cêntimos) para apoio no pagamento de renda das 

instalações, sitas na freguesia de Parceiros, referente ao ano de 2008. 

Em reunião realizada com os Senhores Presidente e Vice-Presidente do BACF, 

no passado dia 27 de Novembro, estes informaram a razão de terem apresentado tão 
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tardiamente o pedido de apoio para a renda das instalações relativo a 2009 (ENT. 

2009/20320, de 3 de Setembro), justificando que desconheciam a necessidade de o 

apresentarem anualmente. Por esse motivo só em Setembro passado, o apresentaram 

junto da Câmara Municipal. Não tendo sido dado seguimento a essa solicitação, 

reforçaram-na através de novo pedido datado de 17 de Novembro de 2009 (ENT. 

2009/26324, de 18 de Novembro). 

Considerando que se trata de uma IPSS, devidamente registada, que tem 

desenvolvido um trabalho meritório a favor das pessoas/famílias carenciadas, 

canalizando os produtos alimentares para cinquenta e três pólos de distribuição, sendo 

que destes, vinte e um estão sediados no concelho de Leiria. 

Considerando que a maior despesa inerente ao funcionamento do BACF 

relaciona-se com o arrendamento de um pavilhão, sito na freguesia de Parceiros, para 

armazenamento dos produtos alimentares. 

Proponho a atribuição de um apoio financeiro à Associação de Apoio a Famílias 

Carenciadas Leiria - Fátima/Banco Alimentar Contra a Fome Leiria – Fátima (BACF) 

com o NIF 506 537 510, de montante igual àquele que foi atribuído pela Câmara 

Municipal no ano de 2008, ou seja, €4.489,56 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove 

euros e cinquenta e seis cêntimos) para pagamento de parte da renda das instalações, 

sitas na Rua de Parceiros n.º 1704, 2400-441, cujo valor mensal é, presentemente, de 

€913,87 (novecentos e treze euros e oitenta e sete euros), conforme documentos 

entregues pelo BACF.» 

A Câmara depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse municipal 

na melhoria das condições de vida dos seus munícipes, designadamente aqueles que 

estão em situação de maior vulnerabilidade, e no uso das competências e atribuições 

que lhe são conferidas pela alínea i) do n.º1 do artigo 13.º e alínea e) do artigo 24.º 

ambas da Lei n.º159/99, 14 de Setembro e, da alínea b) do n.º4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro à 

Associação de Apoio a Famílias Carenciadas Leiria-Fátima/Banco Alimentar Contra a 

Fome Leiria-Fátima (BACF), no valor de €4.489,56 (quatro mil quatrocentos e oitenta e 

nove euros e cinquenta e seis cêntimos), conforme proposta supra. 

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

4263/09, de 7 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Atribuição de 3 habitações sociais na fregue sia da Barosa 

DLB N.º 1957/09 | Retirado. 
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7.1.3. Projecto de Regulamento Municipal para a Ges tão das Habitações Sociais, 

propriedade do Município de Leiria  

DLB N.º 1958/09 | Presente o projecto de Regulamento sobre a gestão do parque 

habitacional de arrendamento social propriedade do Município de Leiria, que abaixo se 

transcreve: 

«PROJECTO DE REGULAMENTO SOBRE A GESTÃO DO PARQUE HABITACIONAL DE 

ARRENDAMENTO SOCIAL PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Nota Justificativa 

Considerando que o direito à habitação se encontra consagrado no ordenamento 

jurídico português como um direito fundamental de natureza social, cujo conteúdo 

pressupõe uma tarefa de concretização que incumbe ao Estado e igualmente aos 

municípios. 

Considerando que, por força da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências 

para as autarquias locais, os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

habitação e que, de acordo com a alínea d) do artigo 24.º da mesma lei, compete aos 

órgãos municipais fomentar e gerir o parque habitacional de arrendamento social. 

Considerando que a necessidade de implementar uma gestão eficiente, justa e 

igualitária do parque habitacional de arrendamento social do Município de Leiria, 

justifica a elaboração de um normativo comum a todos os que o usufruem ou o 

pretendem usufruir, especialmente no que às regras a que estão sujeitas as suas 

relações contratuais para com o Município de Leiria dizem respeito. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, nos termos da alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, e da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 24.º 

ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a Câmara Municipal de Leiria propõe-se 

aprovar o Regulamento sobre a gestão do parque habitacional de arrendamento social 

propriedade do Município de Leiria, submetendo o seu projecto a apreciação pública, 

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Objecto e âmbito de aplicação 

O presente regulamento define e estabelece as regras e as condições aplicáveis à 

gestão do parque habitacional de arrendamento social propriedade do Município de 

Leiria. 

Artigo 2.º 
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Princípios 

As relações que se estabelecem, ao abrigo do disposto no presente regulamento, entre 

o Município de Leiria e os arrendatários do seu parque habitacional de arrendamento 

social obedecem aos princípios da igualdade, da justiça e da imparcialidade, visando 

uma gestão eficaz, eficiente e racional do mesmo, que prossiga o interesse público de 

âmbito municipal. 

Capítulo II 

Do arrendamento 

Artigo 3.º 

Conteúdo e forma do contrato de arrendamento. 

1 - Sem prejuízo de quaisquer outras cláusulas permitidas por lei e pretendidas pelas 

partes, o contrato de arrendamento deve ser conter os elementos seguintes: 

a) Identificação das partes; 

b) Identificação e localização da habitação arrendada; 

c) Regime e valor da renda; 

d) Prazo de duração e data da sua celebração; 

e) Menção ao presente regulamento. 

2 – O contrato de arrendamento deve ser sempre celebrado por escrito. 

Artigo 4.º 

Renda 

O regime da renda em vigor para as habitações que integram o parque habitacional de 

arrendamento social propriedade do Município de Leiria é o da renda apoiada 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, e demais legislação aplicável, 

adiante designada por renda. 

Artigo 5.º 

Cálculo do valor da renda 

1 – O valor da renda é o valor devido pelo arrendatário. 

2 – O valor da renda é determinado de acordo com os critérios estabelecidos no 

diploma legal em vigor para o regime da renda apoiada. 

3 – O valor da renda não pode exceder o valor do preço técnico calculado nos termos 

do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, nem ser inferior a 1% do valor da 

retribuição mínima mensal garantida em cada ano. 

Artigo 6.º 

Actualização do preço técnico 

O preço técnico é actualizado anual e automaticamente, pela aplicação do coeficiente 

de actualização dos contratos de arrendamento em regime de renda condicionada. 

Artigo 7.º 

Actualização do valor da renda 
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O montante da renda apoiada é actualizado anual e automaticamente, em função da 

variação do rendimento mensal corrigido do agregado familiar. 

Artigo 8.º 

Comunicações 

1 - A Câmara Municipal de Leiria deve comunicar ao arrendatário qualquer alteração 

aos valores do preço técnico e ou da respectiva renda. 

2 – A comunicação a que se refere o número anterior deve ser efectuada por escrito, 

mediante por carta registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 30 

dias. 

Artigo 9.º 

Declaração de rendimentos 

1 – Para efeitos da actualização anual do valor da renda prevista no artigo 7.º, os 

arrendatários devem declarar anualmente ao Município de Leiria os respectivos 

rendimentos do agregado familiar, até ao dia 30 do mês de Novembro de cada ano. 

2 – A declaração a que se refere o número anterior deve ser acompanhada de 

requerimento próprio dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Leiria, o qual se 

encontra disponível nos serviços camarários competentes e no sítio do Município de 

Leiria www.cm-leiria.pt. 

Artigo 10.º 

Presunção de rendimentos 

1 – Nos casos em que os rendimentos do agregado familiar tenham um carácter incerto, 

temporário ou variável e não seja apresentada prova bastante que justifique essa 

natureza, presume-se que o agregado familiar aufere um rendimento superior ao 

declarado, sempre que um dos seus membros exercer actividade que notoriamente 

produza rendimentos superiores aos declarados ou seja possuidor de bens não 

compatíveis com aquela declaração. 

2 – A declaração estabelecida no número anterior é ilidível pelo interessado mediante a 

apresentação de prova em contrário. 

3 – Compete à Câmara Municipal de Leiria deliberar sobre a presunção referida no n.º 1 

e estabelecer o montante do rendimento mensal bruto do agregado familiar que 

considere relevante para a fixação da renda. 

4 – A decisão a que alude o n.º anterior deve ser notificada ao arrendatário, por carta 

registada com aviso de recepção, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data da sua 

prática. 

Artigo 11.º 

Incumprimento da declaração de rendimentos 

1 – O incumprimento do disposto no artigo 9.º, quer por falta de declaração quer por 

falsa declaração, determina o imediato pagamento, por inteiro, do preço técnico da 
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renda, sem prejuízo de constituir fundamento de resolução do contrato de arrendamento 

e consequente despejo previsto no artigo 27.º do presente regulamento. 

2 – O disposto no n.º anterior não prejudica, nos termos da lei geral, a eventual 

responsabilidade criminal do declarante. 

Artigo 12.º 

Vencimento e lugar de pagamento da renda 

1 – A renda vence-se no primeiro dia útil do mês a que respeita, podendo ser paga até 

ao dia 8 do mesmo mês. 

2 – O pagamento da renda deverá ser efectuado na Tesouraria do Município de Leiria 

ou por transferência bancária, consoante a modalidade acordada entre as partes. 

Artigo 13.º 

Mora do arrendatário 

1 - Ultrapassado o prazo de pagamento referido no n.º 1 do artigo anterior, sem que o 

mesmo tenha sido feito, a Câmara Municipal de Leiria tem o direito de exigir, para além 

da renda em atraso, uma indemnização fixada em 50% do valor da renda. 

2 – O incumprimento do estabelecido no número anterior ou do plano de pagamento a 

que se o artigo seguinte, nos 3 meses subsequentes à mora do arrendatário, confere ao 

Município de Leiria o direito à resolução do contrato de arrendamento, sem prejuízo da 

cobrança das rendas vencidas, vincendas e da respectiva indemnização, bem como, do 

direito ao despejo administrativo da habitação. 

Artigo 14.º 

Plano de pagamento de rendas e indemnizações em dív ida 

1 - A Câmara Municipal de Leiria pode, caso a caso, deliberar estabelecer ao 

arrendatário um plano de pagamento das rendas e indemnizações em dívida. 

2 – O plano de pagamento das rendas e indemnizações em dívida a que se refere o n.º 

anterior será notificado ao arrendatário, mediante carta registada com aviso de 

recepção, para que este, no prazo de 15 dias se pronuncie sobre o seu conteúdo. 

3 – Decorrido o prazo referido no n.º anterior sem que o arrendatário se haja 

pronunciado sobre o plano de pagamento das rendas e indemnizações em dívida, 

considera-se o mesmo tacitamente aceite por aquele, devendo a Câmara Municipal de 

Leiria deliberar sobre a execução do referido plano, dando disso conhecimento ao 

arrendatário. 

Artigo 15.º 

Reajustamento da renda 

1 - A todo o tempo, a Câmara Municipal de Leiria pode deliberar sobre o reajustamento 

da renda, sempre que se verifique, comprovadamente, a alteração do rendimento 

mensal corrigido do agregado familiar, resultante de morte, invalidez permanente e 

absoluta ou desemprego de um dos seus membros. 



2255 (42)  
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2009.12.15 

Im-DA-15-09-A0 

 

2 – O pedido de reajustamento da renda deve ser formulado pelo arrendatário e constar 

de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Leiria, em termos claros 

e precisos, devidamente acompanhado dos documentos comprovativos da situação em 

que incorre. 

Artigo 16.º 

Procedimento de determinação do valor da renda 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria, através dos competentes serviços, 

organizar os processos administrativos tendentes à determinação do montante da 

renda. 

2 – A Câmara Municipal de Leiria pode, a todo o tempo, solicitar aos arrendatários 

quaisquer documentos e esclarecimentos necessários para a instrução e ou 

actualização dos respectivos processos, fixando-lhes, para o efeito, o prazo máximo de 

30 dias. 

Capítulo III 

Dos direitos e obrigações das partes 

Secção I 

Dos direitos e obrigações dos arrendatários 

Artigo 17.º 

Direitos dos arrendatários 

Os arrendatários têm direito: 

1 – À fruição e correcta utilização da habitação que lhe foi atribuída e das zonas 

comuns, caso estas existam. 

2 – De preferência em caso de alienação pelo Município de Leiria da habitação 

arrendada, nos termos da legislação aplicável. 

3 – A serem ouvidos, nos termos do disposto no artigo 100.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, antes da tomada de decisão que digam respeito à 

habitação que lhes está arrendada. 

4 – A solicitar à Câmara Municipal de Leiria informações relativamente à sua qualidade 

de arrendatários. 

Artigo 18.º 

Obrigações dos arrendatários 

Os arrendatários, para além dos deveres consignados nos artigos anteriores do 

presente regulamento, obrigam-se a: 

a) Conservar a habitação no estado em que lhe foi entregues e zelar pela 

conservação, manutenção e limpeza da mesma e dos espaços comuns, reparando 

e suportando as despesas dos estragos que sejam causados por acto ou omissão 

culposa do agregado familiar ou de quem frequenta a sua habitação e, ainda, 

indemnizando o Município de Leiria pelas despesas efectuadas com a reparação 

dos danos não sanados.  
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b) Promover a instalação e ligação de contadores de água, energia eléctrica e gás, 

cujas despesas são da sua responsabilidade, tal como as dos respectivos 

consumos. 

c) Conservar em bom estado todas as instalações de luz eléctrica, água e gás, assim 

como, as canalizações e esgotos, pagando à sua conta as reparações causadas por 

efeito de incúria ou indevida utilização, que se tornem necessárias. 

d) Facultar, sempre que lhes for solicitado pela Câmara Municipal de Leiria, a 

vistoria/inspecção da habitação e colaborar em inquéritos/estudos que os 

competentes serviços da Câmara Municipal de Leiria possam vir a realizar. 

e) Não dar hospedagem, sublocar, total ou parcialmente, ou ceder a qualquer título o 

locado. 

f) Não manter a habitação desabitada por tempo superior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos em cada ano civil, salvo se a Câmara Municipal de Leiria, em casos 

devidamente justificados, autorize por escrito uma ausência por tempo superior. 

g) Não provocar, participar ou de qualquer modo intervir em desacatos e conflitos ou 

causar barulhos que ponham em causa a tranquilidade e ou o bem-estar dos 

restantes moradores, obrigando-se a respeitar as normas constantes no 

Regulamento Geral de Ruído. 

h) Colocar os lixos de forma acondicionada nos contentores existentes para o efeito 

situados na via pública, para que não ponham em risco a higiene e saúde pública. 

i) Restituir a habitação no estado de conservação em que a recebeu, 

designadamente com todos os vidros, portas, móveis de cozinha, sanitários, 

torneiras, toalheiros, candeeiros e demais acessórios nela instalados. 

Artigo 19.º 

Uso das habitações 

1 – A utilização das habitações deve obedecer às exigências normais de diligência e 

zelo, ficando interdita a sua utilização para fim diferente do definido no contrato de 

arrendamento. 

2 – No uso das habitações, é também interdito aos arrendatários: 

a) Destinar a habitação a usos ofensivos dos bons costumes e a práticas ilícitas, 

imorais ou desonestas. 

b) Alterar a tranquilidade do prédio com sons vozes, cantares, música ou factos que 

perturbem os demais utentes do prédio, em desrespeito pelo Regulamento Geral do 

Ruído, devendo, para o efeito regular o volume dos aparelhos de rádio, de televisão, 

de reprodutores de som ou de electrodomésticos. 

c) Instalar na sua habitação qualquer motor ou outro mecanismo que não seja, em 

condições normais de utilização, necessário ao fim a que a habitação se destina. 

d) Alterar os acabamentos interiores e exteriores sem a prévia autorização da Câmara 

Municipal de Leiria. 
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e) Instalar ou construir, sem autorização expressa da Câmara Municipal de Leiria, 

quaisquer equipamentos e estruturas que alterem o interior ou o exterior da 

habitação. 

f) Armazenar ou guardar combustíveis ou produtos explosivos. 

g) Colocar nos terraços, varandas ou janelas, objectos que não estejam devidamente 

resguardados quanto à sua queda ou que não possuam dispositivos que impeçam o 

eventual gotejamento ou o lançamento ou arrastamento de detritos ou de lixos sobre 

outras habitações, partes comuns ou via pública. 

h) Colocar marquises ou alterar o arranjo estético do edifício, do logradouro ou dos 

alçados. 

3 – No uso da sua habitação, o arrendatário, fica, ainda, interdito de: 

a) Possuir animais domésticos sem estarem devidamente legalizados e em número 

superior o permitido por lei. 

b) Possuir animais domésticos que, pelo seu comportamento ruidoso, falta de higiene, 

falta de cuidados veterinários e perigosidade, sejam motivo de incómodo para os 

vizinhos ou ponham em causa a saúde e segurança públicas. 

4 - É proibida a permanência de animais domésticos em varandas, terraços ou no 

quintal da habitação. 

Artigo 20.º 

Obras nas habitações 

1 – Os arrendatários só poderão executar obras no interior da habitação mediante 

autorização da Câmara Municipal de Leiria, e desde que, cumulativamente: 

a) Não contendam com a finalidade a que a habitação se destina, nos termos do 

presente regulamento. 

b) Sejam executadas com observância das regras técnicas e das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. 

c) Não afectem, nem prejudiquem as habitações, os bens ou partes comuns, ou 

alterem por qualquer modo os elementos que fazem parte da estrutura do imóvel e 

ainda a estabilidade e segurança do edifício, a linha arquitectónica, o arranjo 

estético e a uniformidade exterior do prédio, incluindo as respectivas fachadas. 

2 – As benfeitorias, quando autorizadas pela Câmara Municipal de Leiria e realizadas 

pelo arrendatário não conferem a este qualquer direito ou indemnização e ficam a fazer 

parte integrante do edifício, não podendo dele ser retiradas finda a ocupação. 

3 – As obras de conservação, manutenção e limpeza inerentes ao interior da habitação, 

incluindo pinturas, são da responsabilidade do arrendatário. 

Artigo 21.º 

Uso das partes comuns dos edifícios 

1 - Os arrendatários são obrigados a utilizar as partes comuns do edifício, adiante 

designadas por partes comuns, estritamente de acordo com a finalidade a que se 
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destinam, evitando que sofram deteriorações e danos que não correspondam a 

consequências naturais do seu uso normal. 

2 – É, designadamente, proibido aos arrendatários: 

a) Utilizar as partes comuns para fins diferentes para os quais foram concebidos. 

b) Deixar abertas as entradas comuns do edifício ou permitir a entrada e saída de 

estranhos sem assegurarem da sua identidade, em especial durante a noite. 

c) Permitir às pessoas que de si dependem ou frequentam a sua habitação, 

comportamentos susceptíveis danificar ou sujar as partes comuns, afectar o normal 

desempenho por estas das funções a que se destinam, e que perturbem o bom e 

regular funcionamento do prédio e a comodidade e bem estar dos seus utentes. 

d) Deixar deambular, pelas partes comuns, os animais domésticos permitidos nas 

condições fixadas no n.º 3 do artigo 19.º deste regulamento, sem o uso de trelas ou 

de açaimes. 

e) Permitir que os animais domésticos deixem dejectos nas partes comuns. 

f) Desrespeitar o estabelecido no Regulamento Geral de Ruído. 

g) Utilizar as torneiras e as tomadas de energia eléctrica das partes comuns, para 

outros fins que não os de limpeza. 

h) Ocupar as entradas, patamares ou quaisquer outras partes comuns, mesmo que 

temporariamente, com construções provisórias ou coisas móveis 

independentemente da sua espécie. 

i) Estacionar bicicletas, motociclos ou outras viaturas em qualquer parte comum do 

prédio. 

Artigo 22.º 

Encargos de fruições das partes comuns 

1 - As despesas correntes necessárias à fruição das partes comuns do prédio e ao 

pagamento dos serviços de interesse comum ficam a cargo dos arrendatários. 

2 – Com a celebração do contrato de arrendamento, o arrendatário obriga-se a pagar as 

despesas mencionadas no número anterior no montante fixado pelo Município de Leiria 

ou que vier a ser aprovado em Assembleia de Condóminos, consoante o caso. 

3 – As despesas comuns são pagas no local indicado no respectivo contrato de 

arrendamento. 

Secção II 

Direitos e obrigações do Município de Leiria 

Artigo 23.º 

Direitos do Município de Leiria 

1 - A Câmara Municipal de Leiria pode, a todo o tempo, ordenar a realização 

vistorias/inspecções às habitações arrendadas, destinadas a verificar o seu estado de 

conservação. 
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2 - Do acto que determinar a realização da vistoria/inspecção e respectiva 

fundamentação é notificado o arrendatário, mediante carta registada com aviso de 

recepção, com a antecedência de pelo menos 10 dias. 

3 – Da vistoria é lavrado um auto com a descrição do estado de conservação da 

habitação, se a tanto houver lugar, das obras preconizadas para a colocar no estado de 

conservação e nas condições que o arrendatário a recebeu, ressalvando o desgaste 

decorrente de uma utilização normal. 

4 – Após a realização da vistoria, a Câmara Municipal de Leiria pode ordenar ao 

arrendatário a execução das obras de conservação resultantes da sua utilização 

descuidada, fixando-lhe um prazo para o efeito. 

5 – A ordem de execução das obras a que se refere o número anterior é antecedida de 

audição do interessado, que dispõe de 15 dias a contar da data da sua notificação para 

se pronunciar sobre o conteúdo da mesma. 

6 – Decorrido o prazo referido no n.º 4 sem que o arrendatário tenha realizado as obras, 

a Câmara Municipal de Leiria pode proceder à sua execução directamente ou por 

intermédio de terceiro, ficando neste caso todas as despesas, incluindo indemnizações, 

por conta do arrendatário. 

7 – Para efeitos do disposto no n.º anterior, deve a Câmara Municipal de Leiria 

comunicar ao arrendatário, por carta registada com aviso de recepção, a data em que 

as vai executar e o respectivo orçamento. 

8 – Após a execução das obras, o arrendatário será notificado para efectuar o 

pagamento no prazo máximo de 45 dias. 

9 – Findo o prazo sem que se tenha verificado o pagamento, a Câmara Municipal de 

Leiria extrairá certidão de dívida para fins judiciais. 

Artigo 24.º 

Obras a cargo do Município 

Ficam a cargo da Câmara Municipal de Leiria as obras de manutenção e conservação 

geral dos edifícios, designadamente, obras de reparação e reabilitação das fachadas e 

paredes exteriores, de manutenção e preservação da rede de água e esgotos, da rede 

de gás, dos circuitos eléctricos e outras instalações ou equipamentos que façam parte 

integrante dos edifícios, excluindo-se todas as reparações ou intervenções resultantes 

de incúria, falta de cuidado ou actuação danosa dos arrendatários e, ainda, as que 

incidam sobre os vidros, portas, fechaduras ou quaisquer outros mecanismos ou 

equipamentos pertencentes às habitações ou zonas comuns, desde que os danos 

tenham sido causados por acto ou omissão culposa dos arrendatários ou de quaisquer 

utilizadores. 

Capítulo IV 

Da transmissão dos direitos do arrendatário 

Artigo 25.º 
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Transmissão por divórcio 

1 – Obtido o divórcio ou a separação judicial de pessoas e bens, o direito ao 

arrendamento transmite-se, por meio de aditamento ao primitivo contrato, a favor do 

cônjuge do arrendatário, quando haja decisão judicial nesse sentido. 

2 – A transferência do direito ao arrendamento para o cônjuge do arrendatário, por 

efeito de decisão judicial, terá de ser comunicada e devidamente comprovada, mediante 

requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 26.º 

Transmissão por morte 

1 – Quando o contrato de arrendamento haja sido celebrado na vigência do Regime do 

Arrendamento Urbano (RAU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de 

Outubro, não caduca por morte do arrendatário, transmitindo-se os seus direitos e 

obrigações, por meio de novo contrato, nos termos do disposto no artigo 57.º do Novo 

Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro. 

2 - Quando o contrato de arrendamento haja sido celebrado na vigência do Novo 

Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro, não caduca por morte do arrendatário, transmitindo-se os seus direitos e 

obrigações, por meio de novo contrato, nos termos do disposto no artigo 1106.º do 

Código Civil. 

3 – O direito à transmissão previsto nos n.os 1 e 2 deste artigo não se verifica, se o 

titular desse direito for possuidor de casa própria ou arrendada, adequada ao seu 

agregado familiar e susceptível de ser utilizada de imediato. 

Capítulo V 

Da resolução do contrato e despejo 

Artigo 27.º 

Fundamentos de resolução do contrato de arrendament o 

Constituem fundamentos de resolução do contrato de arrendamento, para além dos 

consignados no Novo Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, 

de 27 de Fevereiro, e no Código Civil, os factos seguintes: 

a) A falta de pagamento da renda nos termos e prazos previstos no artigo 12.º do 

presente regulamento. 

b) O incumprimento reiterado dos deveres dispostos no presente diploma ao 

arrendatário. 

c) A prestação intencional por parte dos arrendatários de declarações falsas ou 

inexactas ou a omissão de informações que tenham contribuído e determinado a 

atribuição de uma habitação social e o cálculo da sua renda. 

d) A não-aceitação, por parte do arrendatário, da renda actualizada nos termos do 

artigo 7.º, apesar da mesma lhe ter sido regulamente comunicada. 
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e) A recusa por parte do arrendatário, depois de intimados para o efeito, para demolir 

ou retirar as obras ou as instalações que tenha realizado sem autorização da 

Câmara Municipal de Leiria e em infracção ao disposto neste regulamento. 

f) A recusa por parte do arrendatário, depois de intimado para o efeito, em reparar os 

danos causados nas habitações e nas partes comuns, por sua culpa ou do seu 

agregado familiar, ou em indemnizar o Município de Leiria pelas despesas 

efectuadas com a reparação desses danos. 

g) O incumprimento, no prazo que for concedido de intimação de despejar as pessoas 

que o arrendatário tenha admitido em desrespeito ao dever consignado na alínea e) 

do artigo 18.º do presente regulamento. 

h) Manter a habitação desabitada por período superior ao estipulado na alínea f) do 

artigo 18.º do presente regulamento. 

i) A ocupação ilegal da habitação social. 

j) A possibilidade de utilizar de imediato casa própria ou arrendada. 

    l) A falta de verificação de algum dos pressupostos que determinaram a celebração 

do contrato de arrendamento em causa. 

Artigo 28.º 

Finalidade do despejo 

O despejo destina-se a fazer cessar a situação jurídica de arrendamento das habitações 

que integram o parque habitacional de arrendamento social propriedade do Município 

de Leiria, sempre que exista fundamento para a resolução do mesmo e se verifique o 

incumprimento do contrato de arrendamento pela ocorrência de qualquer das causas 

enunciadas no artigo seguinte. 

Capítulo VI 

Disposições Finais 

Artigo 29.º 

Dúvidas e omissões 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

regulamento serão resolvidas pelo Município de Leiria. 

Artigo 30.º 

Direito subsidiário 

A tudo o que não esteja expressamente previsto no presente regulamento, aplica-se 

subsidiariamente a lei civil e, na parte aplicável, o Código do Procedimento 

Administrativo. 

Artigo 31.º 

Revogações 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento são revogadas todas as normas 

regulamentares sobre a matéria, em vigor no Município de Leiria.  
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Artigo 32.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicação nos termos 

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

A Câmara, depois de analisar o projecto de Regulamento sobre a gestão do 

parque habitacional de arrendamento social propriedade do Município de Leiria, ao 

abrigo do disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade concordar com o projecto supra e submetê-lo a apreciação 

pública, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, por um período de trinta dias, contados da sua publicação 

em Edital a afixar nos lugares de estilo, nas sedes das Freguesias onde existam 

habitações que integram o parque habitacional de arrendamento social do Município de 

Leiria e em dois jornais regionais editados na área do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  D e p a r t a m e n t o  d a  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  

 
8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a área da Cultura 

8.1.1. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1959/09 | Presente um pedido do Orfeão de Leiria para cedência das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva no dia 19 de Junho de 2010, para realização 

de um espectáculo da sua Escola de Dança. 

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

a cedência gratuita do Teatro José Lúcio da Silva ao Orfeão de Leiria para o 

espectáculo no dia 19 de Junho de 2010, nos termos das Normas de funcionamento em 

vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Apoio ao Rancho Folclórico Rosas da Primaver a do Vale do Horto, Azoia. 

Alteração da deliberação n.º 1067/09 

DLB N.º 1960/09 |  Na sequência de um pedido do Rancho Folclórico Rosas da 

Primavera, solicitando apoio para ajudar a custear a despesa com o alojamento com o 

transporte para a deslocação que o grupo efectuou a Rives, Grenoble em França, no 

âmbito da sua participação num Festival de Folclores em que representou Portugal e a 

Alta Estremadura, foi aprovada em reunião de Câmara de 23 de Junho de 2009, a 

atribuição da importância de €1.616,00, valor correspondente a um terço da importância 

constante do orçamento apresentado para o efeito com o pedido inicial. 
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Presente agora uma carta do referido Rancho (ENT.09/27155) dando 

conhecimento que o custo foi de apenas €3.650,00 por terem optado, posteriormente à 

decisão camarária, por uma proposta mais vantajosa.  

Assim, propõe a Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, a alteração 

do acto tomado na deliberação camarária já referida com o estorno da importância 

correspondente à diferença, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 140.º 

do Código do Procedimento Administrativo, sendo que o valor a atribuir do apoio 

correspondente a um terço será de apenas €1.216,00. 

A Câmara depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

concordar com a alteração em referência e autorizar a proceder ao estorno da 

importância referente à diferença.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão de Desporto e 

Juventude 

8.2.1. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o Concelho de Leiria e 

Projecto de Regulamento de atribuição de apoios ao abrigo do Programa de 

Apoio ao Associativismo Juvenil para o Concelho de Leiria 

DLB N.º 1961/09  | Presente o Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o 

Concelho de Leiria e o Projecto de Regulamento de atribuição de apoios ao abrigo do 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o Concelho de Leiria, que se 

anexam (ANEXO F), pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, foi proposta a aprovação 

do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o Concelho de Leiria e a 

submissão do Projecto de Regulamento de atribuição de apoios ao abrigo do Programa 

de Apoio ao Associativismo Juvenil para o Concelho de Leiria a apreciação pública nos 

termos do disposto no artigo 118.º do Código do procedimento Administrativo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto nos artigos 

112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, nos termos da alínea a) 

do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade aprovar o Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 

para o Concelho de Leiria, o qual passa a fazer parte integrante da presente 

deliberação (ANEXO F). 

Mais deliberou por unanimidade submeter o Projecto de Regulamento de 

atribuição de apoios ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil para o 

Concelho de Leiria a apreciação pública, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 118.º do Código do procedimento Administrativo, por um período de trinta dias, 
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contados da sua publicação em Edital a afixar nos lugares de estilo e em dois jornais 

regionais editados na área do Município de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

8.2.2. Associação de Estudantes da Superior Tecnolo gia e Gestão: Apoio 

financeiro à Semana do Caloiro  

DLB N.º 1962/09 |  Presente, pela Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Leiria, com o número de contribuinte 502 625 481, uma carta 

(ENT. 2009/24269), solicitando apoio para a «Recepção ao Caloiro Leiria 2009», 

realizada entre os dias 29 de Outubro e 7 de Novembro. 

Considerando que a «Recepção ao Caloiro» se tem afirmado como pólo de 

aproximação dos estudantes das várias escolas de ensino superior de Leiria à 

sociedade civil. 

Considerando que o evento atingiu já alguma tradição académica junto do 

movimento estudantil universitário e que o mesmo tem protagonizado momentos de 

animação e envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria;  

Propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de €12.500,00 (doze mil 

e quinhentos euros). O apoio financeiro destina-se a fazer face às demais despesas de 

organização do evento. 

A Câmara, depois de analisar a proposta e tendo em consideração as 

disposições conjugadas da alínea f) do n.º1 do artigo 13.º da Lei 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar o apoio financeiro acima proposto. 

A despesa a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades de 

2009, Código de Classificação Económica 12/040701 (ano/ tipo/ n.º de projecto acção –

2009/ A/ 278) e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4278/09, de 10 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������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  A n t ó n i o  M a r t i n h o  

 
9.1. Revogação da deliberação DLB n.º 1464/09, de 1  de Setembro (estudo da DIVT 

relativa ao trânsito na Rua Capitão Mouzinho de Alb uquerque e Rua de São 

Francisco) 

DLB N.º 1963/09 | Presente, pelo Senhor Vereador Eng.º António Martinho, a proposta 

relativa à revogação da deliberação n.º 1464/09, de 1 de Setembro, relativa ao trânsito 

na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque. 

A deliberação em epígrafe, baseando-se num estudo da Divisão de Infra-

estruturas Viárias e Trânsito (DIVT), pretendia alterar as condições de trânsito na Rua 
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Capitão Mouzinho de Albuquerque, no seguimento da implementação do projecto de 

Valorização e Requalificação do Largo Cónego Maia, incluído na candidatura ao 

Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria 

(PALOR). 

O estudo da DIVT tinha como ponto de partida a alteração do perfil da Rua 

Capitão Mouzinho de Albuquerque, introduzido pela execução do passeio e da 

passadeira inserida em lomba redutora de velocidade, que criou um estrangulamento no 

arruamento, com a passagem de um perfil de duas vias para apenas uma. O estudo 

previa o ordenamento do estacionamento no arruamento e a alteração de sentido na 

Rua de São Francisco, de forma a solucionar conflitos entre os diversos fluxos que 

derivam na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque. 

A deliberação n.º 1464/09 veio a aprovar o estudo apenas parcialmente, nas 

suas propostas para o troço da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, entre o 

entroncamento com a Rua Coronel Teles Sampaio Rio e o Largo Cónego Maia, onde se 

previa a possibilidade de estacionamento de viaturas. 

Verifica-se, no entanto, que o estrangulamento da via e a promoção do 

estacionamento do lado direito da via, causaram a redução considerável da capacidade 

de escoamento e a criação de pontos de conflito, nomeadamente no nó com a Rua de 

São Francisco, condicionando todos os fluxos provenientes da Rotunda do Estádio, da 

Rotunda do Emigrante e da Rua Américo Cortez Pinto (veículos destinados à Rua de 

São Francisco). 

Outro dos efeitos da intervenção é sentido nos transportes públicos de 

passageiros, sujeitos a atrasos consideráveis durante as horas de ponta, causadores de 

degradação do nível de oferta do serviço. 

É ainda de considerar que o eixo em questão foi considerado o canal prioritário 

de evacuação entre o Estádio Municipal Magalhães Pessoa e o Hospital de Santo 

André, sobretudo durante os eventos desportivos, situação à qual não pode dar 

resposta nas condições actuais. 

Considerando que a alteração aprovada pela deliberação não permite resolver 

cabalmente as questões do trânsito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, e após 

diversas reuniões com a PSP, os Bombeiros Municipais e a ACILIS, assim como com a 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, propõe-se a revogação da deliberação em 

epígrafe, assim como a reposição do perfil de duas vias em toda a extensão do 

arruamento, não invalidando a paragem de veículos de transportes públicos colectivos 

de passageiros e a zona de cargas e descargas, em horário condicionado, no Largo 

Cónego Maia.  

Esta proposta não coloca em causa os propósitos de restrição do número de 

veículos automóveis no Centro de Leiria. A sua reversibilidade é simples devendo, no 

entanto, estar integrada num plano abrangente para o trânsito do Centro de Leiria. 



2266 (53)  
 

CMLeiria/Acta n.º 27, de 2009.12.15 

Im-DA-15-09-A0 

 

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

deliberação n.º 1464/09, de 1 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Protocolo de Delegação de Competências com a J unta de Freguesia de 

Regueira de Pontes para requalificação de arruament os de 2008. Alteração de 

objecto 

DLB N.º 1964/09 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes 

(ENT.2009/26841). Após análise dos custos de intervenção no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências de requalificação de arruamentos de 2008, verificou-se 

que o objecto designado no referido Protocolo não estava de acordo com as pretensões 

da Junta de Freguesia. 

É solicitada a sua alteração de «Requalificação de diversos arruamentos na 

Freguesia de Regueira de Pontes: Rua da Fonte Velha e Rua do Lagar em Chãs; 

Caminho público Lateral à Sede da Filarmónica de Chãs, com início na Rua da 

Filarmónica em Chãs; Rua do Bicão, em Matoeira; Estrada de Ligação entre Matoeira e 

Amieira; Troço da Rua da Filarmónica, da Estrada da Amieira à Rua da Paz em Chãs» 

para «Requalificação de diversos arruamentos na Freguesia de Regueira de Pontes: 

Rua da Fonte Velha em Chãs; Caminho público Lateral à Sede da Filarmónica de Chãs, 

com início na Rua da Filarmónica em Chãs; Rua do Lagar, em Matoeira; Troço da Rua 

da Filarmónica, da Estrada da Amieira à Rua da Paz em Chãs». 

Este Protocolo, no valor de €25.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 14 de 

Abril de 2008 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 29 de Abril de 2008. 

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

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado 

na sessão da Assembleia Municipal de 29 de Abril de 2008, conforme acima 

discriminado, mantendo-se todas as demais condições. 

Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Protocolo de Delegação de Competências com a J unta de Freguesia de 

Regueira de Pontes para requalificação de arruament os de 2009. Alteração de 

objecto 

DLB N.º 1965/09 |  Presente o ofício da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes 

(ENT. 2009/26842). Por decorrerem obras de instalação de saneamento básico em 

diversos arruamentos da freguesia verificou-se a necessidade de alterar os arruamentos 

designados no objecto do Protocolo de Delegação de Competências de requalificação 

de arruamentos de 2009. A Junta de Freguesia solicita a alteração do objecto do 

Protocolo de «Requalificação dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua da 
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Sapateira, Rua da Cavada e Rua Principal, em Amieira; Rua da Laranjeira e Rua das 

Almoinhas, em Chãs; Rua do Vale Pinheiro, em Matoeira; Rua da Caneira e Rua do 

Silval (parcial), em Regueira de Pontes e Rua do Pinhal, em Ponte da Pedra» para 

«Requalificação dos seguintes arruamentos da freguesia: Rua da Fonte Velha, Rua da 

Fonte da Almoinha, Rua de Santa Teresinha e Rua de Santo António (parcial).» 

Este Protocolo, no valor de €45.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 

17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 27 de 

Fevereiro de 2009. 

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

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado 

na sessão da Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009, conforme acima 

discriminado, mantendo-se todas as demais condições. 

Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Protocolo de Delegação de Competências com a J unta de Freguesia de 

Marrazes para requalificação de arruamentos de 2008 . Alteração de objecto 

DLB N.º 1966/09 |  Presente o ofício da Junta de Freguesia de Marrazes 

(ENT.09/25245). Após análise dos custos de intervenção no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências de requalificação de arruamentos de 2008, verificou-se 

que o objecto designado no referido Protocolo não estava de acordo com as pretensões 

da Junta de Freguesia. 

É solicitada a sua alteração de «Requalificação de diversos arruamentos na 

Freguesia de Marrazes: Rua de Todos os Santos, em Sismaria; Travessa do 

Fazendeiro e Rua dos Outeiros, em Gândara dos Olivais; Rua dos Barros, Rua da Eira-

Velha e Rua Principal, em Pinheiros; Rua da Balcota, Rua Eng. Rodeia, Rua Joaquim 

Ferreira de Sousa e Travessa do Olival da Fonte, em Marinheiros; Rua da Cerveira e 

Rua do Martingil, em Marrazes» para «Requalificação de diversos arruamentos na 

Freguesia de Marrazes: Rua de Todos os Santos, em Sismaria; Rua das Féteiras, em 

Gândara dos Olivais; Rua do Vale Dianteiro e Rua Principal, em Pinheiros; Rua da 

Cerveira e Rua do Martingil, em Marrazes». 

Este Protocolo, no valor de €75.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 

14 de Abril de 2008 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 30 de Abril de 

2008. 

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

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado 

na sessão da Assembleia Municipal de 30 de Abril de 2008, conforme acima 

discriminado, mantendo-se todas as demais condições. 
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Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.5. Protocolo de Delegação de Competências com a J unta de Freguesia de 

Marrazes para requalificação de arruamentos de 2009 . Alteração de objecto 

DLB N.º 1967/09 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Marrazes 

(ENT.09/25246). Após análise dos custos de intervenção no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências de requalificação de arruamentos de 2009, verificou-se 

que o objecto designado no referido Protocolo não estava de acordo com as pretensões 

da Junta de Freguesia. 

É solicitada a sua alteração de «Requalificação dos seguintes arruamentos da 

freguesia: Rua Principal do Bairro Sá Carneiro e Rua do Olival, em Marrazes; Rua da 

Almoinha, em Marinheiros; Rua Principal (parcial), em Pinheiros; Rua do Jardim, em 

Sismaria; Rua da Pilada, no Bairro das Almoinhas; Rua do Rêgo D´Àgua e Travessa 

Rêgo D´Água, em Rêgo D´Água» para  «Requalificação dos seguintes arruamentos da 

freguesia: Rua Professora Maria Augusta Sousa Lopes, Canto de São José e Rua do 

Olival, em Marrazes; Rua do Jardim, em Sismaria e Rua da Pilada, no Bairro das 

Almoinhas». 

Este Protocolo, no valor de €60.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 

17 de Fevereiro de 2009 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 27 de 

Fevereiro de 2009. 

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

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado 

na sessão da Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009, conforme acima 

discriminado, mantendo-se todas as demais condições. 

Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.6. Protocolo de Delegação de Competências com a J unta de Freguesia de 

Caranguejeira para requalificação de arruamentos. A lteração de objecto 

DLB N.º 1968/09 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Caranguejeira 

(ENT.09/24342). Após análise dos custos de intervenção no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências de requalificação de arruamentos de 2008, verificou-se 

que o objecto designado no referido Protocolo não estava de acordo com as pretensões 

da Junta de Freguesia. 

É solicitada a sua alteração de «Requalificação de diversos arruamentos na Freguesia 

de Caranguejeira: Rua da Ferraria, Travessa dos Amigos e Rua dos Gaios, em 

Caldelas; Rua do Cabeço e Rua da Moleiria, em Vale Sobreiro; Rua das Ervilhas, em 
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Vale da Catarina, Rua Outeiro do lenço,em Freiria; Rua Maestro António Cordeiro, Rua 

dos Loureiros e Rua do paço, em Caranguejeira; Rua Nossa Senhora de Fátima (E.M. 

538), entre Palmeiria e o cruzamento para Longra; Rua Barão Salgueiro (E.M. 505), 

entre Caldelas e o Vale da Rosa.» para  «Requalificação de diversos arruamentos na 

Freguesia de Caranguejeira: Travessa dos Amigos, em Caldelas; Rua dos Loureiros, 

Rua do Paço, Rua do Barroco, Travessa da Catrina e Rua da Xieira, em Caranguejeira; 

Travessa Vale da Branca e Rua Vale das Ervilhas, em Vale da Catarina, Rua das Eiras 

e Rua dos Pousios, em Opeia; Beco da Arieira, no Tubaral; Rua do Jericó, no 

Zambujo». 

Este Protocolo, no valor de €40.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 

14 de Abril de 2008 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 29 de Abril de 

2008. 

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

alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de Competências aprovado 

na sessão da Assembleia Municipal de 29 de Abril de 2008, conforme acima 

discriminado, mantendo-se todas as demais condições. 

Mais deliberou  submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo de 

Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.7. Alteração da deliberação n.º 1405/09 (Apoio à Freguesia de Souto da 

Carpalhosa para a segunda fase da construção de arm azém) 

DLB N.º 1969/09 |  Pela deliberação n.º 1405/09 foi aprovado o apoio financeiro à 

Freguesia de Souto da Carpalhosa, no valor de €15.000,00 (quinze mil euros), para a 

segunda fase da construção do armazém da Freguesia.  

Atendendo ao disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, foi deliberado conceder o apoio, sendo que este seria disponibilizado 

após a conclusão da obra e apresentação das cópias das facturas e dos respectivos 

autos de medição, assim como das cópias das ordens de pagamento efectuadas aos 

respectivos Empreiteiros de Obras Públicas. 

Considerando que a Junta de Freguesia executou a obra por administração 

directa, contratando empresas fornecedoras de bens e serviços, propõe-se alterar as 

condições de disponibilização do apoio para a transferência de verba do Município de 

Leiria para a Junta de Freguesia seja efectuada após a conclusão da obra e 

apresentação de cópia das facturas, assim como de cópia das ordens de pagamento 

efectuadas aos respectivos fornecedores. 

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

deliberação n.º 1405/09 no que diz respeito às condições de disponibilização do apoio 

financeiro à Freguesia de Souto da Carpalhosa, devendo a verba ser transferida após a 
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conclusão da obra e apresentação da cópia das facturas, assim como da cópia das 

ordens de pagamento efectuadas aos respectivos fornecedores 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2009, 

rubrica 2006 I 318, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 3133/2009, de 12 de 

Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
��������  G a b i n e t e  d e  a p o i o  à  V e r e a d o r a  P r o f e s s o r a  D o u t o r a  B l a n d i n a  

O l i v e i r a  
 

Nomeação de representante do Município no Conselho Fiscal da Agência para a 

Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de L eiria, Batalha e Porto de 

Mós (UAC). Ratificação. 

DLB N.º 1970/09 |  Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

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

Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal propôs que o despacho por si proferido, 

fosse ratificado, cujo teor se transcreve: 

«DESPACHO 

Assunto: Nomeação da Exm.ª Senhora Vereadora Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa para representar o Município de Leiria no Conselho Fiscal da Agência 

para Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de 

Mós. 

Considerando que hoje vai ter lugar a Assembleia-Geral da Agência para 

Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, 

doravante designada apenas por UAC. 

Considerando que da sua ordem de trabalhos consta a eleição dos órgãos 

associativos da Assembleia-Geral, da Direcção e do Conselho Fiscal para o triénio 

2009/2012. 

Considerando a urgência em designar um representante do Município de Leiria 

para o Conselho Fiscal da UAC, ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º 

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

nomeio a Exm.ª Senhora Vereadora Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 

para integrar aquele Conselho Fiscal. 

Este meu despacho, tendo em conta o carácter excepcional e urgente da 

decisão que integra, deve ser sujeito a ratificação na próxima reunião da Câmara 

Municipal, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

Leiria, 30 de Novembro de 2009. 
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O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

(Gonçalo Lopes)» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo disposto no n.º 3 do artigo 

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

Janeiro, deliberou por unanimidade  ratificar o despacho acima transcrito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO G). 

 

 

 Encerramento da reunião   

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e dez minutos mandando que, de tudo para constar, se 

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

escrever e subscrevo. 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

 

A Secretária da reunião____________________________ _____________________ 
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