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Acta n.º 37 
Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara 
Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS 
 COSTA 

VEREADORES: DR. RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 SR. AMÉRICO PEREIRA COELHO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR.ª LUCINDA GASPAR ANTUNES CALEIRA 

DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
MAGALHÃES  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS 

 ENG.º CARLOS MANUEL LOPES FERREIRA MARTINS  

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 
Departamento Administrativo e Financeiro. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 17 de Novembro, cuja leitura foi dispensada por 
ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 
Eng.º António Carlos Batista da Costa, para eventuais esclarecimentos dos processos de 
obras particulares, e o Chefe da Divisão de Loteamentos, Arq.º José Manuel Raposo Pires, 
para eventuais esclarecimentos dos processos de loteamentos. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e trinta minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:  
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Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

614/04 Gumerzindo da Conceição Francisco 

1664/04 Maria da Conceição Duarte 

1696/04 Fortunato & Margarida, Lda 

205/05 António dos Santos Correia 

479/05 Carvalho, Fiteiro & Vindeirinho, Lda 

553/05 José Adalberto Esteves Teles e Paiva 

614/05 Pedro Manuel Guarda Gaio e Outro 

645/05 Miguel José Bernardo 

731/05 Afonso de Jesus Ferreira 

753/05 Maria Manuela Filipe Dias Ferreira do Vale 

Ponto número dois 
Análise do seguinte processo de Informação Prévia: 

29/05 Carlos José Ferreira Leal Silva 

Ponto número três 
Análise do seguinte processo de licenciamentos industrial: 

70/05 Rogério Santos Simões 

Ponto número quatro 
Análise dos seguintes processos de licenciamento comercial: 

5/04 Direcção Regional de Economia do Centro (Bom Dia – 
Sociedade de Gestão e Exploração de Supermercados, Lda) 

 6/05 Direcção Regional de Economia do Centro (Supermaceira - 
Supermercados, Lda) 

Ponto número cinco 
Genérico 96/05 A Garrafeira de Fátima - Sociedade Comercial de Bebidas e 

Produtos Alimentares, Lda 

Ponto número seis 
Análise dos seguintes processos de loteamento: 

44/79 Domingos João de Carvalho 

122/79 Adelino de Jesus Patrício e Outros 

39/93 José Carlos Pereira Ruivo e Outros 

9/97 Varandas de Vale de Lobos, Lda 

31/97 Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
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10/99 Ferduliz – Sociedade de Construções, Lda 
.5/04 José Gaspar Caçador 

Ponto número sete 
Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 212/97  Conservação, reparação, beneficiação e melhoramento da Rua 
da Ribeira, na Freguesia de Cortes - Estudo de Revisão de 
Preços para aprovação 

T – 175/02 Construção do Polidesportivo das Colmeias. Estudo de 
Revisão de Preços para Aprovação 

T – 54/2005 Construção de Habitação Social em Ortigosa 

 Actas da Comissão de Abertura e de Análise de Propostas 

Ponto número oito 

1. Mobilis - Parte II 

2. Largo Alexandre Herculano 

3. Cartão do Munícipe 

4. Segurança Rodoviária 

5. Alteração do dia e hora da reunião camarária 

6. Espaço na Revista Municipal e no site da Autarquia 

7. Realização de reuniões camarárias nas freguesias 

8. Visita guiada aos Serviços Camarários 

Ponto número nove 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. XXVI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano – Ratificação 

4. Subsídios aos SMAS 

5. Empréstimo de Longo Prazo para financiamento das obras do Estádio Municipal de 
Leiria até ao montante de €12.644.526,00 – Proposta para Arbitragem do Banco 
Dexia Crédit Local 

Ponto número dez 
1. Subsídios - Acção Social 

2. Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria. Cedência gratuita 
do Autocarro do Município 

3. Banco Alimentar contra a Fome - Apoio à Junta de Freguesia dos Parceiros 

Ponto número onze 
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1. Reprodução de documentos 

2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Hugo Pedro Lopes 

3. Programa de Estimulo à Oferta de Emprego. Criação de Empresas. Portaria n.º  
196-A/01, de 10 de Março. Carina Lopes Henriques e Hélio Filipe Henriques Alves 

4. Eliminação de documentos sem valor secundário e com prazos de conservação já 
prescritos 

Ponto número doze 
Construção dos acessos à ponte EURO 2004. Avaliação das parcelas 

Ponto número treze 
Alteração do objecto em Protocolo de Delegação de Competências da Junta de 

Freguesia de Azoia – ENT 24620/2005 
Ponto número catorze 

1. ISLA – Bolsas de Estudo  

2. Carta Educativa do Concelho de Leiria – Transferência de verba 

3. Contrato de Comodato – Instalações da Antiga Escola do 1.º CEB de Marinha do 
Engenho 

4. SAMP – Sociedade Artística e Musical dos Pousos - Subsídio 

5. Transportes Escolares – Concurso Limitado – Ano Lectivo 2005/2006 

6. Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes – Acordo de Colaboração 

Ponto número quinze 
Toponímia nas Freguesias de:  

Cortes 

Leiria  

Marrazes  

Pousos 

Ponto número dezasseis 
Prémio Literário Afonso Lopes Vieira – 2006 

Ponto número dezassete 
1. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria 

e a “Cercilei - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de 
Leiria C.R.L.” 

2. Protocolo de Colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria 
e o Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel 

3. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria 
e o Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 
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4. Apoio para ligação de ramal de alimentação eléctrica de baixa tensão – 
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Vale do Horto 

5. Protocolo de colaboração para a prática de hipoterapia entre o Município de Leiria 
e a “Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” 

6. Protocolo de utilização do ginásio da Escola Secundária Domingos Sequeira – 
Rectificação à deliberação n.º 2037/02 de 18 de Novembro de 2002 

Ponto número dezoito 
1. Restituição de taxa paga indevidamente da inspecção periódica do elevador n.º 

Ee.10.09.283 (Int. 13117/05) 

2. Mercado Levante de Leiria – Anulação de dívida (Int. 13511/05 

3. Ratificação de Despacho – Alargamento do horário de funcionamento (Ent. 
30777/05) 

4. Bairro Social da Maceira – Fixação de renda mínima (Ent. 25650/03) 

5. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outras (Ent. 30654/05) 

6. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do  Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outras (Ent. 30318/05) 

Ponto número dezanove 
1. Comparticipação financeira  à SAMP  

2. Projecto Viver Melhor / Bairro Sá Carneiro - Acordo de Parceria  

Ponto número vinte 
Festa do Cão 2005 

Ponto número vinte e um 
Apoio a S. Filipe. Despacho de diverso material por via marítima 

Ponto número vinte dois 
1. Apresentação do projecto do Moinho de Papel 

2. Subsídio ao Grupo Corális – Aniversário 

3. Projecto da Sinalética do Castelo 

** 
Período Antes da Ordem do Dia 
N.º 1712/05 O Sr. Vereador Dr. Raul Castro considerando que no próximo ano se 
completam os primeiros 10 anos de actividade da empresa Valorlis, S.A, inquiriu se a 
Câmara estava a acompanhar devidamente esta situação.  

A Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que os resíduos de todos os 
concelhos só começaram a ser recebidos no aterro em Novembro de 1998, pelo que os dez 
anos só se completam em 2008. 
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** 
N.º 1713/05 O Sr. Vereador Américo Coelho inquiriu para quando a apresentação do 
estudo encomendado à Faculdade de Letras de Lisboa sobre a implantação de centros 
comerciais em Leiria já que teve conhecimento, através dos órgãos da comunicação social, 
que o estudo estava pronto e entregue na Câmara. 

A Senhora Presidente  informou que o autor do estudo veio à Câmara 
comunicar que o referido estudo está em fase final, estando para breve a sua apresentação 
em sessão camarária. 

** 
N.º1714/05 Pelo Sr. Vereador Américo Coelho foi solicitado o envio via e-mail da minuta 
da acta de cada reunião, tendo a Senhora Presidente concordado. 

** 
N.º 1715/05 Tendo recentemente sido criada a AMLEI foi pelo Sr. Vereador Américo 
Coelho  questionado qual o papel da actual Associação de Municípios da Alta Estremadura. 

A Senhora Presidente  informou que a  AMLEI é constituída pelos Municípios de 
Alvaiázere, Ansião, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós, 
constituindo  entre si uma Área Metropolitana, sob a forma de Comunidade Urbana, pessoa 
colectiva pública de natureza associativa e de âmbito territorial. 

Não se conhecendo ainda se existe vontade por parte do Governo para transferir 
poderes para estas novas estruturas organizativas, foi entendido pelo Conselho de 
Administração da AMAE que só em 2006 se finalizaria o processo de transferência de todos 
os projectos actualmente em funcionamento na Associação para a AMLEI. No entanto a 
AMLEI, ou ficará apenas com os poderes que a AMAE tem actualmente ou então evoluirá 
para algo com mais competências, dependendo exclusivamente dos poderes que o 
Governo pretenda vir a delegar. 

** 
N.º 1716/05 O Sr. Vereador Eng.º Carlos Martins ao constatar que as piscinas 
municipais estão a ser alimentadas energeticamente através de um gerador a gasóleo, que 
se encontra situado nas traseiras do edifício, inquiriu para quando a resolução deste 
problema, já que se encontra numa zona verde, requalificada, para além de todos os 
inconvenientes que daí advêm, nomeadamente os custos elevados e a elevada poluição 
causada.  

A Senhora Presidente  disse estar o assunto a ser resolvido. 

** 
N.º 1717/05 A Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira  não quis deixar de expressar o 
seu contentamento pelo prémio alcançado pelos alunos da Escola Secundária Domingos 
Sequeira de Leiria que foram os vencedores da sétima edição do Hemiciclo – Jogo da 
Cidadania ao representar Portugal no Parlamento Europeu, uma vez que dos cinco finalistas 
eleitos, quatro eram desta escola/cidade/país. 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço  informou que irão ser recebido na Autarquia 
numa cerimónia própria para o efeito. 
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** 
Ponto número um 
N.º 1718/05 Processo n.º 614/2004 (fls. 326 e ss.)  

De Gumerzindo da Conceição Francisco, residente na Rua dos Carvalhos, n.º 
10, Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, do concelho de Pombal, acompanhado de 
exposição/requerimento datada de 22/7/2005 e da informação n.º 118/2005 da Divisão 
Jurídica, a fls. 340 e ss. do p.a., e da informação do Departamento de Operações 
Urbanísticas – Divisão de Obras Particulares – Zona 1 – , de 14/11/2005, a fls. 353 e ss. do 
p.a., relativos ao pedido de licenciamento de operação urbanística, que consta de um 
pedido de licença para alteração e ampliação de um edifício habitacional, referente ao lote 
45, Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria. 

A Câmara, considerando a deliberação datada de 6/6/ 2005, a fls. 315 do p.a., 
a exposição/requerimento datada de 22/7/2005, a fls . 326 e ss. do p.a., a informação 
n.º 118/2005 da Divisão Jurídica, a fls. 340 e ss. do p.a., e a informação do 
Departamento de Operações Urbanísticas – Divisão de  Obras Particulares – Zona 1 –, 
de 14/11/2005, a fls. 353 e ss. do p.a., os quais a qui se dão por reproduzidos na 
íntegra e passam a fazer parte da presente delibera ção, delibera por unanimidade  
com os fundamentos constantes da informação n.º 118 /2005 da Divisão Jurídica e da 
informação do Departamento de Operações Urbanística s – Divisão de Obras 
Particulares – Zona 1 – , de 14/11/2005, em especia l os que abaixo se referem, 
indeferir o pedido de licença para alteração e ampl iação da operação urbanística 
acima identificada, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 24.º, conjugado com o 
preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º, am bos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001 , de 4 de Junho, com base nos 
factos seguintes: 

a) a aprovação do pedido, tal como foi formulado pe lo requerente, vai 
contribuir para, de modo evidente, afectar a estéti ca da “Praia do Pedrogão”, devido 
ao número de pisos pretendidos – 4 pisos na frente e 5 pisos a tardoz –, uma vez que 
os edifícios contíguos, na sua grande maioria, apre sentam um número de pisos 
inferior e, por conseguinte, uma cércea menos eleva da; 

b) o edifício, quer pela sua localização no quartei rão em que se insere, 
delimitado pela Rua Adelaide Félix a poente, pela R ua José Gaspar a norte e a 
nascente e pela Rua Maréviva a sul, quer pelas cara cterísticas de edificação existente 
(cobertura inclinada de duas águas), enquadra-se na s construções de menor 
volumetria daquele quarteirão e próximo das suas oc upações iniciais; 

c) a proposta de ampliação do edifício provocaria a  introdução de um 
elemento dissonante naquele conjunto edificado, agr avando o grau de 
descaracterização que presentemente já se verifica;  

d) sobre a Administração Local recai o dever de zel ar, no exercício das 
suas competências e em cumprimento do princípio da legalidade da administração, 
pelo crescimentos das áreas habitacionais e pela de nsificação dos centros urbanos, 
através de uma gestão equilibrada do território e d a ponderação de todas as questões 
de relevo, desde os aspectos de enquadramento às in fra-estruturas, sobretudo 
quando a área objecto de intervenção não se encontr a abrangida por instrumento de 
planeamento urbanístico que a regule de forma detal hada; 
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e) sobre esta Câmara Municipal impende a obrigação de observar os 
estudos urbanísticos e respectivas conclusões, mesm o quando não em vigor e 
plenamente eficazes , na medida em que os mesmos fo ram levados a cabo por 
equipas especializadas, devendo constituir pontos d e referência para a actuação da 
administração na ponderação efectuada na anterior a línea a). 

f) Estes estudos e respectivas conclusões apontam p ara o local em que o 
edifício se insere, um número máximo de três pisos,  pelo que a proposta do 
requerente iria provocar um agravamento das necessi dades de estacionamento e das 
restantes infra-estruturas da zona. 

E, ainda, por: 

g) o projecto apresentado não cumprir o disposto no  Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente à escada de acess o à cobertura, artigo 32.º, n.º4. 

 h) os elementos apresentados em 29/7/2005 não se m ostrarem 
esclarecedores quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos previstos no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, e no Decreto- Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 
relativamente à segurança contra incêndios nos espa ços de estacionamento da cave 
e no edifício, respectivamente, e também por não se r encontrarem instruídos com 
memória descritiva, não estarem rubricados pelo téc nico responsável e por não 
integrarem o termo de responsabilidade do técnico a utor dos mesmos.  

** 
N.º 1719/05 Processo n.º 1664/04 - (fl. - 34) 

De Maria da Conceição Duarte, residente no Casal da Fontinha, freguesia de 
Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido 
de licença para construção de um conjunto habitacional, a levar a efeito em Fontinha, 
freguesia de Pousos. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/11/21 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Relativamente ao presente pedido e analisado o mesmo sob o ponto de vista 
urbanístico, bem como ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º é excedido o índice proposto no Regulamento do Plano Director Municipal 
para Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade sujeitas a plano de 
pormenor, de acordo com o já indicado no pedido de viabilidade antecedente (INF. N.º 
68/03), onde se refere ser a área de construção habitacional a contabilizar para índice de 
720,00m2, não podendo a mesma ser excedida; 

2.º as paredes divisórias dos fogos deverão ser comuns, dado que se trata de 
um único edifício; 

3.º o proposto não cumpre com a totalidade dos aspectos previstos no Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, nomeadamente artigos 22.º, 46.º e 47.º, relativamente às 
disponibilidades de água no exterior; 

4.º o acesso da cave ao piso do rés-do-chão não é exequível; 

5.º o corte AA’ agora apresentado não é explicito quanto às cotas altimétricas. 
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Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 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.” 

A Câmara, concordando com informação prestada em 20 05/11/21 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva  proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no p razo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

Mais delibera informar que, os elementos a apresent ar no processo de 
obras o deverão ser sob a forma de requerimento sub scrito pelo proprietário, de 
acordo com o previsto no Regulamento Municipal de O perações Urbanísticas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1720/05 Processo n.º 1696/04 - (fl. - 49) 

De Fortunato & Margarida, Lda, com sede na Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, n.º 123 – 2.º dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
para legalização da alteração de uso de uma fracção habitacional para clínica de nutrição e 
estética, na Vila Hortênsia - Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.ºs 121, 123 e 125, 
freguesia de Leiria, localizando-se o edifício na zona Consolidada da Cidade de Leiria e 
inserido na Zona Especial de Protecção do Castelo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/11/23 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde e apresentar 
os esclarecimentos indicados no parecer do Institut o Português do Património 
Arquitectónico (dos quais deverá ser dado conhecime nto à requerente); 

2.º apresentar no prazo de seis meses: 
2.1 projectos de especialidade (projecto de isolame nto acústico) e ar 

condicionado (no caso de pretender a sua instalação ); 
2.2 termo de responsabilidade e comprovativo de ins crição do técnico 

autor do projecto de segurança contra risco de incê ndio, em associação pública de 
natureza profissional. 

Mais delibera que, caso pretenda a instalação de pu blicidade, deverá a 
mesma ser objecto de posterior licenciamento especí fico. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1721/05 Processo n.º 205/05 - (fl. - 53) 

De António dos Santos Correia, residente na Rua Miguel Torga, n.º 77 r/c dt.º, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar e muro de suporte, 
a levar a efeito Casais Novos, freguesia de Pousos. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/11/21 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Relativamente ao presente processo e analisado o mesmo sob o ponto de vista 
urbanístico bem como ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º o local não se encontra devidamente infra-estruturado, dado que: 

1.1 o arruamento de acesso (Travessa do Val) não se encontra pavimentado e 
devidamente dimensionado no que se refere à sua largura, nos termos do previsto no 
Regulamento do Plano Director Municipal e Portaria n.º 1136/01, de 25 de Setembro; 

1.2 o arruamento indicado (área a ceder para arruamento) e localizado a 
Nascente da propriedade não se encontra devidamente infra-estruturado e dimensionado, 
não se considerando ainda de aceitar o traçado de arruamento proposto no prolongamento 
da Travessa do Val para o lado Sul; nomeadamente face ao ângulo de ligação entre os dois 
troços da via, por não dispor de curva de concordância regulamentar; 

1.3 não se esclarece quanto ao dimensionamento da referida Travessa do Val, 
face ao processo de obras apresentado para a parcela confinante com o mesmo (processo 
n.º 891/05); 

2.º não se esclarece quanto ao cumprimento do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, no que se refere à segurança contra incêndios no edifício. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 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.” 

A Câmara, concordando com informação prestada em 20 05/11/21 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva  proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no p razo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1722/05 Processo n.º 479/05 - (fl. - 29) 

De Carvalho, Fiteiro & Vindeirinho, Lda, com sede na Rua do Comércio, n.ºS 9 
e 11, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração da fachada 
exterior de um espaço comercial, situado na Rua do Comércio, freguesia de Leiria, 
localizando-se no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria e inserido na Zona Especial de 
Protecção ao Castelo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/11/22 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura e autorizar o licenciamento da operaçã o urbanística acima referida, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º previamente à emissão da licença deverá apresen tar os 
esclarecimentos indicados no parecer do Instituto P ortuguês do Património 
Arquitectónico; 

2.º apresentar comprovativo de inscrição do técnico  autor do projecto de 
segurança contra risco de incêndio, em associação p ública de natureza profissional. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente dos par eceres emitidos pela 
Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, Institu to Português do Património 
Arquitectónico e Serviço Nacional de Bombeiros e Pr otecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1723/05 Processo n.º 553/05 - (fl. - 46) 

De José Adalberto Esteves Teles e Paiva, residente Rua Adelaide Félix, n.º 3 - 
3.º dt.º, freguesia de Marvila, concelho de Santarém, referente à exposição apresentada em 
fase de audiência prévia do interessado, quanto aos motivos que estiveram na origem da 
proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para ampliação de uma habitação 
situada na Rua João de Barros, n.º 3, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de 
Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta a informação 
prestada em 2005/11/21 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e 
considerando que não foram apresentados elementos q ue permitam alterar os 
pressupostos que estiveram na origem da proposta de  indeferimento da pretensão, 
delibera por unanimidade indeferir o projecto de ar quitectura da operação urbanística 
acima referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos n a deliberação tomada em reunião 
de 2005/09/19, transmitidos através do ofício n.º 9 838, datado de 2005/09/21. 

Mais delibera informar o requerente face à exposiçã o apresentada que, de 
acordo com o previsto no regime de licenciamento de  obras particulares, poderão 
efectuar-se obras de simples conservação e manutenç ão, desde que não impliquem 
modificações da estrutura resistente, cércea, facha das e forma dos telhados, devendo 
cumprir-se com os restantes aspectos previstos no D ecreto-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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1724/05 Processo n.º 614/05 - (fl. - 48) 

De Pedro Manuel Guarda Gaio e Outro, residente na Rua Diego Leão, n.º 24, 
freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura para alteração de uma 
moradia situada na Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, n.º 19 - Bairro das Almuinhas, 
freguesia de Marrazes (propriedade da Câmara Municipal de Leiria com direito de superfície 
ao requerente), numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 
Média Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/11/23 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, 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, de libera por unanimidade aprovar o 
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projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face aos últimos elementos apresentad os; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
3.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 

apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e € 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 artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.”; 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá proceder à 
reposição das infra-estruturas que eventualmente ve nham a ser danificadas durante a 
obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1725/05 Processo n.º 645/05 - (fl. - 41) 

De Miguel José Bernardo, residente na Estrada Principal, na localidade de 
Brogal, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 
alterações de uma moradia unifamiliar e anexo, situados no local acima referido, e definido 
no regulamento do PDM como áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/11/23 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
2.º apresentar declaração da ANET actualizada relat ivamente ao técnico 

autor do projecto de arquitectura. 
Mais delibera dar conhecimento ao requerente do par ecer emitido pelo EP 

– Estradas de Portugal EPE. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1726/05 Processo n.º 731/05 - (fl. - 34) 

De Afonso de Jesus Ferreira, residente Rua da Eiras, freguesia de Parceiros, 
referente ao projecto de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar, a levar a 
efeito na Rua da Barcaria, na localidade de Lavegadas, freguesia de Parceiros. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/11/21 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas com o seguinte teor: 

“A pretensão insere-se numa zona definida no Plano Director Municipal como 
Área de Equipamento Proposto. 

O pedido não se encontra ainda correctamente instruído dado que: 



 

CMLeiria/ Acta n.º 37 de 2005.12.02 

0001786 (13) 

1.º não é apresentado termo de responsabilidade do técnico autor do projecto 
de arquitectura devidamente elaborado, não referindo o cumprimento dos instrumentos de 
planeamento em vigor, nomeadamente o Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º não é apresentada carta à escala 1/10 000 do Plano Director Municipal com 
o local devidamente assinalado; 

3.º não apresenta cortes A e B com indicação das cotas altimétricas da 
edificação. 

Em face do exposto e, não cumprindo com o disposto no artigo 52.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal dado que o local se destina a equipamentos, não 
sendo permitida a construção destinada ao uso habitacional, emite-se parecer desfavorável, 
propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho.” 

A Câmara, concordando com informação prestada em 20 05/11/21 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva  proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no p razo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1727/05 Processo n.º 753/05 - (fl. - 24) 

De Maria Manuela Filipe Dias Ferreira do Vale, residente na Rua Pedro 
Álvares Cabral, n.º 487, concelho de Cascais, referente ao projecto de arquitectura para 
alteração de um edifício situado na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.ºs 36 a 42, 
freguesia de Leiria, para instalação de estabelecimento comercial. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/11/22 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º prever instalações sanitárias nos termos do dis posto na Portaria n.º 
987/93, de 6 de Outubro; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses, 
nomeadamente: 

2.1 contra risco de incêndios, face ao parecer emit ido pelo Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

2.2 relativos às instalações sanitárias. 
Mais delibera dar conhecimento à requerente dos par eceres emitidos pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana e Serviç o Nacional de Bombeiros e 
Protecção Civil. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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Ponto número dois 
N.º 1728/05 Informação Prévia n.º 29/05 - (fl. - 26 ) 

De Carlos José Ferreira Leal Silva, residente na Rua do Pisão, freguesia de 
Parceiros, referente à exposição apresentada em fase de audiência prévia do interessado 
quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do pedido de 
informação prévia sobre a viabilidade de construção de um conjunto habitacional no local 
acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada em 2005/11/21 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e 
considerando que se mantêm os aspectos que estivera m na origem da proposta de 
indeferimento do pedido, delibera por unanimidade i ndeferir a pretensão, ao abrigo do 
disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24. º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177 /01, de 4 de Junho, pelos 
motivos já referidos na deliberação tomada em reuni ão de 2005/07/18, transmitidos 
através do ofício n.º 7785, de 2005/07/22. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 
N.º 1729/05 Processo de Licenciamento industrial n. º 70/05 - (fl. - 51) 

De Rogério Santos Simões, residente na Rua dos Moinhos, n.º 36, na 
localidade de Lagares, freguesia de Memória, referente ao projecto de instalação de um 
estabelecimento industrial do tipo 4 – destinado a carpintaria, na Avenida Principal, 
localidade de Barreiro, freguesia de Memória. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/11/24 (Sector de 
Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto nos artigos 11.º e 
12.º do Decreto-Lei n.º 69/03, de 4 de Abril, n.º 5  do artigo 5.º do RELAI, aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e Po rtaria n.º 473/03 de 11 de Junho, 
delibera por unanimidade aprovar e autorizar a inst alação do estabelecimento 
industrial acima referido, condicionado ao seguinte : 

1.º durante a laboração deverá ser dado cumprimento  às seguintes 
condições: 

1.1 parecer da Autoridade de Saúde de Leiria; 
1.2 parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvi mento Regional do 

Centro 
1.3 parecer da Inspecção Geral de Trabalho; 
1.4 Anexo I, sempre que aplicáveis, e que se consid eram parte integrante 

deste parecer; 
2.º apresentar pedido de vistoria à Câmara Municipa l de Leiria, antes do 

inicio da exploração, devendo o mesmo ser acompanha do de todos os elementos 
disponíveis comprovativos do cumprimento das condiç ões impostas no ponto1, nos 
termos do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 8 /03, de 11 de Abril; 

3.º de acordo com o estipulado no artigo 15.º do De creto-Lei n.º 69/03, de 
10 de Abril, deve existir em arquivo, nas instalaçõ es industriais do estabelecimento 
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em causa, um processo devidamente organizado e actu alizado, referente ao 
licenciamento industrial, devendo nele incluir todo s os elementos relevantes 
(nomeadamente referentes a alterações, independente mente de estas necessitarem 
ou não de licenciamento, n.º 2 do artigo 6.º do REL AI, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril), e disponibi lizá-lo sempre que solicitado pelas 
entidades com competência de fiscalização. 

4.º dar conhecimento da decisão tomada pela Câmara,  bem como das 
condições impostas, ao industrial e às seguintes en tidades: 

4.1 Autoridade de Saúde de Leiria, Comissão de Coor denação e 
Desenvolvimento Regional do Centro e Inspecção Gera l do Trabalho, nos termos 
previstos no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto Regula mentar n.º 8/03, de 11 de Abril; 

4.2 Direcção Regional do Centro do Ministério da Ec onomia, enviando uma 
cópia do projecto de licenciamento industrial aprov ado, conforme disposto no n.º 5 
do artigo 12.º do Decreto Regulamentar acima referi do. 

5.º apresentar no prazo de 10 dias duas cópias do p rojecto de instalação 
corrigido, afim de serem autenticadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quatro 

N.º 1730/05 Processo de Licenciamento Comercial n.º  5/04 - (fl. - 171) 

De Direcção Regional da Economia do Centro (Bom Dia -  Sociedade de 
Gestão e Exploração de Supermercados, Lda) acompanhado do ofício da Direcção 
Regional da Economia do Centro solicitando parecer acerca da localização de um 
estabelecimento comercial a instalar na Rotunda da E.N. 356-1, na localidade de Arnal, 
freguesia de Maceira. 

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 20 04/12/13, tendo em 
conta a informação prestada pelo Departamento de Op erações Urbanísticas em 
2005/12/24, e de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 5.º e artigo 12.º da Lei n.º 
12/04, de 30 de Março, a Câmara, delibera por unani midade aprovar a localização do 
estabelecimento comercial acima referido, devendo o bter aquando da apresentação 
do pedido de licenciamento, parecer favorável da EP  - Estradas de Portugal EPE, 
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Au toridade de Saúde e Autoridade 
Veterinária. 

Mais delibera dar conhecimento à Direcção Regional da Economia do 
Centro do parecer emitido pela EP - Estradas de Por tugal EPE. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1731/05 Processo de Licenciamento Comercial n.º  .º 6/05 - (fl. - 121) 

De Direcção Regional da Economia do Centro (Supermace ira - 
Supermercados, Lda), acompanhado do ofício da Direcção Regional da Economia do 
Centro, solicitando parecer acerca da localização da alteração e ampliação de um 



 

CMLeiria/ Acta n.º 37 de 2005.12.02 

0001789 (16) 

estabelecimento comercial situado na E.N. 356-1, na localidade de Gândara, freguesia de 
Maceira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/11/24, tendo em 
conta o previsto no n.º 2 do artigo 5.º e artigo 12 .º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, 
delibera por unanimidade aprovar a localização da a lteração e ampliação do 
estabelecimento comercial acima referido, condicion ado ao seguinte: 

1.º obter aquando da apresentação do pedido de lice nciamento, parecer 
favorável da EP - Estradas de Portugal EPE, Serviço  Nacional de Bombeiros e 
Protecção Civil, Autoridade de Saúde, Autoridade Ve terinária e EDP – Distribuição de 
Energia, S.A. (proximidade das linhas eléctricas); 

2.º apresentar estudo de tráfego, de acordo com o n .º 2 do artigo 68.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal e cumprir c om as áreas de estacionamento 
estipuladas no mesmo artigo. 

Mais delibera dar conhecimento à Direcção Regional da Economia do 
Centro do parecer emitido pela EP - Estradas de Por tugal EPE. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número cinco 
N.º 1732/05 Genérico n.º 96/05 - (fl. - 4) 

De A Garrafeira de Fátima - Sociedade Comercial de Be bidas e Produtos 
Alimentares, Lda, com sede na Rua D. José Alves Correia da Silva, n.º 348, Fátima, 
referente à viabilidade de instalação de um estabelecimento destinado a venda de bebidas 
alcoólicas, na Avenida Marquês de Pombal, n.º 12 B, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/11/23 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, delibera por 
unanimidade considerar viável a instalação do estab elecimento destinado a venda de 
bebidas alcoólicas no local acima referido, devendo  apresentar pedido de autorização 
de alteração de utilização devidamente instruído, n os termos do disposto no Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada  pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 
de Junho, e de acordo com o Mod. 5-02 e respectivo anexo ( que se encontra 
disponível no Sector de Apoio ao Cidadão e no site : www.cm-leiria.pt ). 

Mais delibera informar que, previamente à utilizaçã o do estabelecimento, 
deverá ser requerida a necessária vistoria, nos ter mos 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, 
Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, e Portar ia n.º 33/00, de 28 de Janeiro. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente do pare cer emitido pela 
Direcção Regional de Educação do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número seis 
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N.º 1733/05 Processo de loteamento n.º 44/79 – (fl.  116) 

De Domingos João de Carvalho,  residente na Travessa José Carvalho Novo, 
n.º 6, freguesia de Marrazes, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas comunicando que o requerente até à presente data não apresentou 
quaisquer elementos que permitissem obstar aos motivos de indeferimento do pedido de 
alteração ao projecto de loteamento sito em Madeiras, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado para o efeito, nos termos do Código do P rocedimento Administrativo, 
delibera por unanimidade indeferir a pretensão ao a brigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pe los motivos referidos na 
deliberação de Câmara n.º 1215/05 datada de 01/08/2 005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1734/05 Processo de loteamento n.º 122/79 – (fl . 101) 

De Adelino de Jesus Patrício,  residente na Rua 7 de Fevereiro, n.º 19, em 
Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia, acompanhado da informação prestada pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 
pronunciou no prazo estipulado quanto ao conteúdo da notificação efectuada pelo ofício n.º 
10296, datado de 19/05/2003, sobre o pedido de “cancelamento” do alvará de loteamento 
n.º 358 de 28/07/80 e respectivo aditamento de 21/04/81 referente ao loteamento sito em 
Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir a pretensão 
requerida quanto ao pedido de “cancelamento” do alv ará de loteamento n.º 358, de 
28/07/80 e respectivo aditamento de 21/04/81, pelos  motivos já referidos na 
deliberação de Câmara n.º 646/03, datada de 14/04/2 003, transmitidos pelo ofício n.º 
10296, datado de 19/05/2003. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1735/05 Processo de loteamento n.º 39/93 – (fl.  564) 

De José Carlos P. Ruivo e Outros, acompanhado de um requerimento de 
Construivo – Sociedade de Construções, Lda , com sede em Rua de Fátima, n.º 133, em 
Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira, (na qualidade de proprietária dos lotes 7 e 9) 
dando cumprimento ao ofício n.º 10343, datado de 19/05/2005, apresentando para o efeito o 
pedido de alterações reformulado, referente ao loteamento situado em Casais dos Matos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, considerando que se encontram ultrapassad os os motivos que 
estiveram na base da proposta de indeferimento do p edido de alteração ao projecto 
de loteamento, referidos em deliberação de Câmara n .º 779/05, datada de 16/05/2005 e 
tendo em conta que decorreu o prazo da discussão pú blica nos termos do artigo 22.º 
e do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 , de 16 de Dezembro, com a redacção 



 

CMLeiria/ Acta n.º 37 de 2005.12.02 

0001791 (18) 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, se m oposição, delibera por 
unanimidade aprovar as alterações requeridas para o s lotes 7 e 9, bem como autorizar 
a emissão do aditamento ao alvará, condicionado ao pagamento de €955,27 a favor da 
Câmara Municipal como compensação por área não cedi da para equipamento e zonas 
verdes pelo aumento de área de construção para habi tação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1736/05 Processo de loteamento n.º 9/97 – (fl. 918) 

De Varandas de Vale de Lobos – Empreendimentos Florest ais e 
Urbanísticos, Lda,  com sede na Rua João Infante, lote 3, r/c – A em Cascais, 
acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de infra-
estruturas do loteamento situado em Telheiro, freguesia de Barreira. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais e Divisão 
de Parques e Espaços Verdes poderá ser feita a recepção definitiva das obras de 
urbanização e o cancelamento da garantia bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da garantia bancária n.º 05/062/23829 emitida pelo Banco BPI, S.A.. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1737/05 Processo de loteamento n.º 31/97 – (fl.  1157) 

De Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A., acompanhado de um 
requerimento de Terracôr - Empreendimentos Imobiliários, Lda , com sede na Rua de 
São Pedro de Moel, 141, 1.º Esq, em Marinha Grande na qualidade de proprietária do lote 
89 referente ao loteamento sito em Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros, a solicitar 
alteração à cota de soleira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para o lote 89 nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 
de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1738/05 Processo de loteamento n.º 10/99 – (fl.  422) 

De Ferduliz – Sociedade de Construções, Lda , com sede na Rua Lavadouro, 
295, em Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, acompanhado de um requerimento a solicitar 
alterações referente ao loteamento sito em Casal das Lavegadas, freguesia de Parceiros, 
que consistem no aumento das áreas de implantação, das caves e de construção para 
habitação. Foi também ajustada a implantação da rotunda de acordo com as indicações do 
Departamento de Obras Municipais. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
as alterações requeridas, bem como autorizar a emis são do aditamento ao alvará, 
condicionado ao pagamento de €935,23 como compensaç ão por área não cedida para 
equipamento e zonas verdes, atendendo ao aumento de  área de construção para 
habitação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1739/05 Processo de loteamento n.º 5/04 – (fl. 37) 

De José Gaspar Caçador,  residente na Rua S. Silvestre, n.º 139, em Chã, 
freguesia de Colmeias, referente ao loteamento sito em Areias, freguesia de Colmeias. 

Trata-se de um loteamento para a constituição de 3 lotes destinados a indústria, 
armazém, serviços, oficina de automóveis, num terreno inserido em espaço urbanizável, em 
área industrial, de acordo com a planta de ordenamento do PDM de Leiria. 

O processo tem os pareceres favoráveis das entidades. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 

o projecto de loteamento de acordo com o Decreto-Le i n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01,  de 4 de Junho, condicionado ao 
seguinte: 

a) apresentar os projectos de infra-estruturas no p razo de um ano 
elaborados de acordo com os respectivos pareceres t écnicos; 

b) ceder ao domínio público do Município: 861  m² destinados a passeios, 
arruamentos, estacionamentos e nicho para contentor es do lixo. 

Mais delibera que o requerente esclareça a divergên cia de valores entre a 
memória descritiva e as plantas de síntese no que d iz respeito à percentagem de 
impermeabilização do solo nos lotes e ao número máx imo de fracções. 

Delibera ainda dar conhecimento ao requerente dos p areceres emitidos 
pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, pelo D epartamento de Obras 
Municipais e restantes entidades, cujos condicionam entos deverão ser respeitados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número sete 
T – 212/97 – CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E  MELHORAMENTO DA 
RUA DA RIBEIRA, NA FREGUESIA DE CORTES - ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS 
PARA APROVAÇÃO  

N.º 1740/05 Pela empresa Construções Cunha dos Anjos, Ldª., e confirmado pelo 
Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de 
Preços respeitante aos Autos de medição N.º s 1; 2; 3; 4T+; 5T+ e 6 da obra supra, no valor 
de €30.969,42 + IVA. 
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A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unani midade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €30.969,4 2 + IVA. 

** 

T – 175/2002 – CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DAS COL MEIAS - ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO  

N.º 1741/05 Pela empresa Condop – Construções e Obras Públicas, SA., e confirmado 
pelo Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o Estudo de Revisão 
de Preços respeitante aos Autos de medição N.º s 1; 2; 3; 4; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 e 19 da obra supra, no valor de €11.916,83 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unani midade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €11.916,8 3 + IVA. 

** 

T – 54/2005 – CONSTRUÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL EM ORT IGOSA - ACTAS DA 
COMISSÃO DE ABERTURA E DE ANÁLISE DE PROPOSTAS . 

N.º 1742/05 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada. 

Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório relativo 
à avaliação da capacidade técnica, ambos elaborados pela Comissão de Abertura, conclui –
se que os três concorrentes presentes ao concurso foram admitidos. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 
preço base de €193.207,61 e com um prazo de execução de 9 meses. 

Quanto ao critério de apreciação das propostas para adjudicação da empreitada é o 
da proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta os factores abaixo indicados e 
numa escala de 0 a 20 valores: 

 

A) Preço 50 % 10 Valores 

B) Valor Técnico da Proposta  50 % 10 Valores 

Total 100%   20 Valores 

Na análise do factor Preço, teve-se em consideração o previsto na alínea a) do B1) 
do ponto n.º IV.2) do Anúncio de Concurso e n.º 21 do Programa de Concurso. 

Para a análise dos subfactores que constituem o factor Valor técnico da proposta, 
previsto na alínea b) do B1) do ponto n.º IV.2) do Anúncio de Concurso esta Comissão teve 
em conta os seguintes aspectos: 
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Plano de Trabalhos 

A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo também 
respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a especialidade 
correspondente. 

Plano de Pagamentos 

A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado. 

Memória Descritiva 

Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, bem 
como a  justificação dos mesmos. 

Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e particulares da 
obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do terreno, adequação às 
infra-estruturas e redes exteriores, etc. 

A classificação obtida em cada um destes subfactores  resulta da aplicação de um 
factor de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e 
adequação propostos, de acordo com a seguinte escala: 

Plano de Trabalhos 90% 

e    75% 

Memória Descritiva  50% 

Plano de Pagamentos 90% 

75% 

Conferidas as propostas não se detectaram erros na lista de preços unitários dos 
três concorrentes. 

Face à aplicação do critério de adjudicação acima referido, a classificação  obtida 
por  cada concorrente e respectiva proposta, é a seguinte: 

Preço  Valor Total 

Técnico 

Outeirobra - Construções Civis, Lda 9,17 7,85 17,02 

Fernando Silva & Vieira, Ldª. 8,44 7,51 15,95 

Soteol-Transportes,Terraplanagens Do Oeste, Lda 10,00 7,51  17,51 

Nota: Da análise dos documentos de cada concorrente, Programa de Trabalhos, 
Memória Descritiva e Plano de Pagamentos, relativos ao factor de adjudicação Valor 
Técnico, (ver mapa em anexo), entendeu-se o seguinte 

Plano de trabalhos: O concorrente n.º 1 apresenta um bom plano de trabalhos, com 
uma calendarização bastante pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar, 
indicação do inicio e duração de cada trabalho com bastante coerência no seu faseamento e 
distribuídos de uma forma equilibrada ao longo do prazo de execução. Aplicou-se a nota de 
90% neste subfactor ; 
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Os planos dos concorrentes n.º 2 e 3 apresentam alguma pormenorização na 
calendarização dos trabalhos a executar e coerência no faseamento dos mesmos, tendo-lhes 
sido atribuída a nota de 75%. 

Memória Descritiva: Os concorrentes n.º 2 e 3 apresentam uma descrição do objecto 
da empreitada com algum grau de pormenorização das técnicas e procedimentos a adoptar, 
pelo que lhes foi atribuída a classificação de 75% ; 

O concorrente n.º 1 apresenta uma memória com alguma descrição do objecto da 
empreitada mas sem qualquer descrição das técnicas e procedimentos a adoptar, pelo que 
foi atribuída a classificação de 50% 

Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento apresentados pelos concorrentes n.º 
1, 2 e 3 são relativamente adequados ao plano de trabalhos apresentado, pelo que lhes foi 
aplicado a classificação de 75%. 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente SOTEOL-
TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA obteve a melhor pontuação no 
presente concurso. 

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada ao concorrente SOTEOL -
TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA pelo valor da sua proposta, no 
montante de €156.796,20 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à audiência prévia dos concorrentes conforme 
previsto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório da Comissão de Análise  de Propostas, delibera por 
unanimidade manifestar a intenção de adjudicar nos termos do n.º 1 do artigo 110.º do 
Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a execução da  empreitada supra referida, ao 
concorrente SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO  OESTE, LDª., pelo 
valor de €156.796,20 + IVA, por ser o que obteve me lhor pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à audiência dos concor rentes em 
conformidade com o n.º 1 e 2 do artigo 101.º do Dec reto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

** 

Ponto número oito 

MOBILIS - PARTE II 

N.º 1743/05 Pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi presente a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“Na sequência da proposta apresentada pelos vereadores do PS na reunião do dia 17/11, 
procedeu a Câmara a algumas alterações ao “Mobilis”, as quais não nos parecem ter 
resultado. 

Após algumas trocas de impressões com alguns condutores, verificamos que as duas 
viaturas que fazem o mesmo percurso chegam a circular com intervalos de 5 minutos, o que 
implicará a seguir um intervalo de 45 a 50 minutos. Isto é, está a agravar-se o serviço 
prestado aos utentes e a perder utilizadores. 
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Propõe-se, assim, o seguinte: 

1 – Que seja estudada a possibilidade de se fixar um horário para a circulação das viaturas, 
com base no tempo estimado de 45 minutos por percurso, afixando-se os horários em cada 
paragem. 

2 – O estudo e sinalização adequada do local de paragem das viaturas de modo a que 
nesses locais seja proibida o estacionamento de viaturas privadas. 

3 – A rectificação já referida na proposta anterior de rectificação do folheto de modo a não 
induzir em erro a sua leitura / interpretação (Gostaríamos de ter acesso à próxima versão do 
folheto antes da sua divulgação) 

4 – Audição dos motoristas das viaturas afectas ao “MOBILIS”, tendo em vista acolher as 
suas sugestões, face à experiência adquirida.” 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que desde a entrada em 
circulação do Mobilis e com vista à optimização do seu funcionamento, têm sido feitos 
alguns ajustamentos, nomeadamente a questão dos horários.  

Julga que em breve este problema estará solucionado quando o horário for 
fixado em função dos tempos médios obtidos dos horários normais e das horas de ponta. 

Quando o funcionamento do circuito estiver estabilizado, após a implementação 
dos acertos em curso, será produzido novo folheto com indicações mais precisas acerca do 
mesmo. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

LARGO ALEXANDRE HERCULANO 

N.º 1744/05 Pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi presente a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“Durante o último Verão foi concluído o arranjo do Largo Alexandre Herculano. Em relação a 
esta obra (envolvendo o Largo Goa Damão e Diu) poder-se-ia eventualmente discutir a má 
qualidade da pedra utilizada no pavimento no Largo em frente à Caixa Geral de Depósitos, 
assim como as razões dos jovens terem transformado o Largo referido numa pista de 
“skates”, mas não é essa a razão desta proposta. 

Na rotunda construída junto ao antigo Hotel Lis foi utilizado um acabamento com recurso a 
paralelos de granito, numa prova de mau gosto difícil de perceber, porque: 

Constitui um evidente perigo para um ciclista / motociclista que se despiste; 

Leiria não é conhecida como uma “terra de granito”… 

Face ao exposto, propõe-se: 

1 – A imediata retirada dos paralelos existentes. 

2 – A realização de um estudo tendente a requalificar a rotunda, com o objectivo 
de homenagear a figura do “sinaleiro”, por razões que todos os Leirienses facilmente 
identificam e agradecem.” 
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O Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho  informou que já tinha sido solicitado 
Arquitecto responsável a sua reformulação. 

** 

CARTÃO DO MUNÍCIPE 

N.º 1745/05 Pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi presente a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“Atendendo à dificuldade hoje existente em lidar com a burocracia por parte do cidadão 
comum, propõe-se que seja estudada a possibilidade de ser criado um CARTÃO DO 
MUNICÍPE, no qual seja registado: 

• um código de identificação único; 

• elementos identificadores do Cidadão, nomeadamente, os dados do BI e 
cartão do contribuinte; 

• todo o histórico do relacionamento entre o Cidadão e a Câmara; 

• um login para acesso on-line na web, 

possa permitir: 

um atendimento rápido, eficaz e sem falhas; 

� obter informações relativas ao estado dos seus processos (requerimentos, 
reclamações, processos de obras, …), indicando datas de entrada e dos diversos 
registos/despachos, assim como a indicação do funcionário onde se encontra,  via web, sem 
necessidade de deslocação. 

Poderia assim a Câmara Municipal de Leiria, ao aprovar esta proposta, dar um passo 
significativo no caminho da modernização, proporcionando aos munícipes um atendimento 
inovador e eficiente.” 

A Senhora Presidente informou que, no âmbito do Projecto Leiria Digital estão 
previstos sistemas de acesso por parte dos munícipes, através de uma password a ser-lhes 
fornecida. 

** 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

N.º 1746/05 A necessidade de garantir efectiva segurança de pessoas e bens no que diz 
respeito aos transportes públicos, tem levado à busca de algumas situações, que alguns 
Municípios do País já adoptaram e cujo exemplo deve ser seguido por Leiria. 
Entre estas preocupações, estão as condições que os profissionais de táxi já têm 
enfrentado e que numa perspectiva de melhorar e salvaguardar futuras situações podem ser 
minimizadas com a colocação de aparelhos GPS. 
Estes equipamentos de segurança e informação, a serem instalados nas viaturas aderentes 
ao projecto, poderão também ser rentabilizados em prol da Comunidade, face ao seu 
potencial. 
Referimo-nos concretamente, entre outros, a: 
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a) divulgação turística e cultural do concelho, mediante a distribuição gratuita de 
mapas, follow-up e outra documentação a fornecer pela Câmara Municipal; 

b) comunicação de avarias ou outras ocorrências de sinalização que se repercutam 
no tráfego, ao serviço municipal de atendimento;   

c) comunicação de outras ocorrências anómalas na via pública, designadamente 
queda de árvores, postes de iluminação  e rupturas de canalizações de águas; 

d) promoção publicitária nas viaturas de campanhas de sensibilização cívica, 
desenvolvidas pela autarquia; 

e) colaboração com a Câmara Municipal em campanhas de monitorização de 
indicadores de qualidade de vida. 

Neste contexto, propomos a celebração de um protocolo com a ANTRAL- Associação 
Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros assente nas 
contrapartidas enunciadas e na comparticipação em 50% na instalação dos referidos 
equipamentos em todos os táxis devidamente licenciados no concelho de Leiria, por parte 
da Autarquia. 

A Senhora Presidente, concordando com a proposta in formou que se irá 
estudar a possibilidade de celebração de um protoco lo com a ANTRAL- Associação 
Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóv eis Ligeiros assente nas 
contrapartidas enunciadas e eventuais normas e na c omparticipação em 50% na 
instalação dos referidos equipamentos em todos os t áxis devidamente licenciados no 
concelho de Leiria, por parte da Autarquia . 

** 

ALTERAÇÃO DO DIA E HORA DA REUNIÃO CAMARÁRIA 

N.º 1747/05 A deliberação produzida na reunião do executivo camarário do passado dia 3 
de Novembro em que a periodicidade das reuniões de Câmara passou de semanal para 
quinzenal, teve como consequência os seguintes factos: 
 

a) considerando que passando as reuniões para quinzenais a Ordem de 
Trabalho tem muito mais pontos para discussão e aprovação, o que origina 
consequentemente mais documentação de suporte à Ordem de Trabalho 

b) considerando que a legislação define um reduzido período de 48 horas como 
prazo para a Câmara disponibilizar a documentação constante na Ordem de Trabalho. 

c) considerando que os vereadores eleitos pelo Partido Socialista pelo facto de 
não terem pelouros atribuídos, desempenham as suas actividades profissionais fora da 
Câmara, ficam limitados às noites de 3ª e 4ª feira para analisarem os documentos em 
discussão. 

d) considerando que é a Presidente de Câmara por proposta dos Vereadores a 
tempo inteiro quem define a ordem de trabalho das reuniões camarárias, o que leva a 
concluir que determinado assunto só vai a reunião de Câmara depois de estar 
suficientemente estudado e analisado pelo pelouro, ficando assim os vereadores da 
oposição em desvantagem, uma vez que estejam ou não identificados com a matéria em 
discussão, terão apenas dois serões para analisar os documentos. 

e) considerando que é impossível qualquer vereador dominar todas as matérias 
em discussão nas reuniões e na impossibilidade dos quatro vereadores eleitos pelo Partido 
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Socialista disporem de um staff para os apoiar tecnicamente em determinados assuntos, os 
serões de 3ª e 4ª feira são manifestamente insuficientes para poderem documentar-se, 
analisar e discutir as matérias em causa, no sentido de poderem contribuir com sugestões 
construtivas para a melhoria da proposta. 

f) considerando que quanto mais tempo os vereadores tiverem para analisarem 
os documentos em análise mais contribuições poderão propor para a melhoria do 
documento final 

g) considerando que é extremamente importante para a discussão, haver uma 
outra visão das propostas apresentadas 

h) considerando que o concelho de Leiria tem tudo a ganhar com o facto da 
oposição ter um papel interventivo, construtivo, responsável e fiscalizador   

Tendo em consideração os  aspectos acima  referidos e os  interesses do concelho, os  
vereadores eleitos pelo Partido  Socialista vêm propor ao executivo camarário, que as 
reuniões de Câmara se realizem às 2ª feiras pelas 14h00m. 

A Senhora Presidente  disse não concordar com a mudança do dia, sobretudo 
por conveniência dos serviços, concordando com a alteração da hora de início da reunião 
para as catorze horas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto deliberou pa r unanimidade alterar a 
hora de início das suas reuniões ordinárias para as  14h00m.  

** 

REALIZAÇÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS NAS FREGUESIAS 

N.º 1748/05 Durante o mandato anterior, por proposta do Dr. Manuel Carvalho, Presidente 
de Junta de Azoia, foram realizadas visitas a todas as Freguesias do Concelho, visitas 
essas integradas pelo  Executivo Camarário e os Presidentes de Junta do Concelho. 

Do programa dessas visitas, fazia parte a passagem pelas instituições e 
equipamentos públicos de cada freguesia, onde se tentava evidenciar o que cada autarquia 
tinha de melhor. 

Havendo o outro lado das freguesias que são as suas carências e os seus 
projectos, entendemos que se devem realizar  reuniões  de Câmara  em todas as  
freguesias  do concelho, para que localmente sejam apresentadas as carências da 
freguesia assim como das suas instituições. 

Tendo em consideração os aspectos acima referidos e levando à expressão 
máxima a grande mais valia do poder local que é sua proximidade ao cidadão, os 
vereadores eleitos do Partido Socialista vêm propor que durante o actual mandato seja 
realizada uma reunião do  executivo camarário em cada freguesia do concelho, 
conseguindo desta forma um conhecimento mais profundo da  cada  freguesia e  das suas 
gentes, dando também oportunidade  aos munícipes a participarem nas referidas reuniões, 
contribuindo desta forma  para o reforço da cidadania. 

A Senhora Presidente  disse julgar não fazer sentido a proposta no que diz 
respeito a reuniões da Câmara formais nas freguesias, pois não permitiriam qualquer 
verificação in loco dos problemas, mas fazia, isso sim, sentido efectuar uma vez por mês 
uma deslocação de todo o executivo camarário às várias freguesias do concelho para um 
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melhor conhecimento das suas carências e um contacto directo com a sua população, 
solicitando colaboração ao Sr. Vereador Américo Coelho a elaboração de um calendário de 
visitas. 

** 

ESPAÇO NA REVISTA MUNICIPAL E NO SITE DA AUTARQUIA 

N.º 1749/05 Numa democracia que respeita o estatuto de quem detém o poder e de quem 
está na oposição, é possível e desejável que estejam acessíveis aos cidadãos as propostas 
e as posições de uns e dos outros. 

Sendo a revista e o site do município dois instrumentos que a autarquia tem ao 
seu dispor, para divulgar as suas actividades e iniciativas, assim como apresentar os seus 
projectos e propostas, entendem os Vereadores do Partido Socialista, que essa informação 
não ficará completa, sem a opinião e as propostas da oposição representada no executivo e 
na Assembleia Municipal. 

Tendo em consideração os aspectos acima referidos, os vereadores eleitos do 
Partido Socialista vêm propor ao executivo camarário que seja disponibilizado aos eleitos da 
oposição no executivo e na Assembleia Municipal, um espaço na Revista Municipal, assim 
como no site do município, onde possam inserir as suas propostas e opiniões. 

Sobre a proposta apresentada a Senhora Presidente  chamou a atenção que 
quer a Revista Municipal quer o site da Autarquia, são um espaço  informativo onde é dado 
a conhecer aos munícipes eventos e obras de maior destaque quer da autoria do Município 
ou por ele apoiados e não um espaço de política partidária. 

** 

VISITA GUIADA AOS SERVIÇOS CAMARÁRIOS 

N.º 1750/05 Tendo em consideração que dos vinte e nove Presidentes de Junta do 
Concelho eleitos no passado dia 9 de Outubro, catorze desempenham  o cargo pela 
primeira vez, era vantajoso para todos que fosse organizada  uma visita guiada a todos os 
departamentos da Câmara, com a seguinte finalidade: 

a) entrega de um dossier a cada Junta de Freguesia com os diversos 
departamentos da autarquia, quais as suas atribuições, o nome do responsável e os 
diversos contactos 

b) de seguida seria feita uma visita aos diversos departamentos, para se 
conhecer as sua localização e se fazerem as apresentações. 

c) todos os eleitos ficarem a conhecer os diversos departamentos do município, 
as suas atribuições, os seus responsáveis e os seus contactos. 
Tendo em consideração os aspectos acima referidos, os vereadores eleitos do Partido 
Socialista vêm propor ao executivo que seja realizada uma visita guiada aos diversos 
departamentos da autarquia por parte dos Presidentes de Junta, nos pressupostos acima 
descritos. 

A Senhora Presidente informou que aos Senhores Presidentes de Juntas de 
Freguesia que foram eleitos pela primeira vez já lhes estão a ser dados a conhecer os 
serviços e a orgânica da Câmara. Esta tarefa está a ser desempenhada pelos Senhores 
Vereadores e por ela própria. 
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** 

Ponto número nove 
RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1751/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 30 de Novembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €8.623.621,05 sendo de Operações 
Orçamentais €7.697.082,24 e de Operações de Tesouraria €926.538,81. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1752/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 17 de Novembro a 1 de Dezembro de 2005 correspondente às 
Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 8267, 8268, 8478 a 8491, 8493, 8494, 8519, 8520, 8541 
a 8543, 8552 a 8555, 8560 a 8564, 8595, 8616, 8618, 8625 a 8634, 8636 a 8643, 8760, 
8635, 8644, 8795 a 8798, às Ordens de pagamento de Tesouraria n.ºs: 576, 614, 615, 617, 
618, 648, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 4040, 5234, 5283, 5544, 5546, 
5568, 5569, 5570, 5572, 5631, 5651, 5653 A 5657, 5659 a 5661, 5663 a 5669, 5671 a 5673, 
5676 a 5679, 5841, 5843, 5846, 5847, 5850, 5868, 5896, 5996, 6190, 6333, 6444, 6908, 
7100, 7206, 7214, 7272, 7483, 7525, 7613, 7971, 8002, 8043, 8132, 8163, 8272 a 8284, 
8287, 8288, 8291, 8292, 8294, 8296, 8299, 8314, 8315, 8317, 8320, 8321, 8323 a 8325, 
8327, 8330, 8332 a 8334, 8346, 8347, 8349 a 8368, 8191, 8194 a 8200, 8202, 8204 a 8215, 
8219 a 8223, 8232, 8233, 8235, 8236, 8242, 8243, 8245 a 8259, 8261, 8263 a 8266, 8269 a 
8271, 8369 a 8385, 8288 a 8421, 8423 a 8430, 8432 a 8437, 8439 a 8449, 8451 a 8460, 
8462 a 8469, 8471 a 8477, 8495 a 8500, 8502 a 8514, 8518, 8521 a 8540, 8544 a 8547, 
8557 a 8559, 8565, 8566, 8568, 8569, 8575, 8584 a 8587, 8609, 8715, 8716, 8719 a 8722, 
8729 a 8734, 8755, 8758, 8761 a 8767, 8770, 8771, 8779, 8785, 8822, 8824, 8828, 8830, 
8831, 8833, 8840 no valor total de €2.856.224,23. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

XXVI MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES D O PLANO – 
RATIFICAÇÃO 

N.º 1753/05 Presente a 25.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 25.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa e na 23.ª alteração ao Plano de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 
8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 24 de Novembro que a utoriza a 26.ª Modificação às 
Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005 , com inscrições/reforços no 
montante de €30.222,00e diminuições/anulações no mo ntante de €1.500,00 e a 25ª 
alteração ao Orçamento para o presente ano de 2005,  com inscrições/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €396.932,00 ca da, tal como proposto, de 
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acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

** 

SUBSÍDIOS AOS SMAS 

N.º 01754/05 A Câmara delibera por unanimidade atri buir aos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento os seguintes s ubsídios, para investimento e 
cobertura do défice de exploração do sistema de dre nagem de águas residuais: 

1 - Subsídio ao investimento  €2.441.828,74 

2 - Subsídio ao funcionamento  €892.872,04 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DAS OB RAS DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL DE LEIRIA ATÉ AO MONTANTE DE €12.644.526, 00 – PROPOSTA PARA 
ARBITRAGEM DO BANCO DEXIA CRÉDIT LOCAL 

N.º 1755/05 Na sequência de processo negocial mantido para revisão em baixa da taxa de 
juro iniciado com a deliberação n.º 622/04, de 3 de Maio, e continuado com as deliberações 
n.ºs 1163/04,  1164/04, de 30 de Agosto, 608/05, de 18 de Abril e 1226/05, de 1 de Agosto, 
o Banco Dexia Crédit Local, por obsolência atinente ao decurso do tempo, apresenta uma 
actualização, que corresponde à adaptação da proposta de Aditamento aprovada em 18 de 
Abril de 2005, para arbitragem do empréstimo em epígrafe, contratado com ele em 9 de 
Setembro de 2002, com o seguinte teor: 

Características gerais: 
Mutuária: Câmara Municipal de LEIRIA 
Mutuante: Dexia Crédit Local 
Tipo de Operação: Operação de Arbitragem 
Divisa: EURO (€) 
Montante: Eur 11.619.294,15 
Prazo: 17 anos 
Garantia: De acordo com a Lei: as receitas municipais, com excepção dos 
subsídios, comparticipações e receitas consignadas. 
Data da operação: 21/10/2005 
Data do primeiro vencimento: 21/04/2006 
Data do último vencimento: 21/10/2022 
Contagem de juros: Base Exacta/360 
Periodicidade de pagamento: Semestral, em 21/04 e 21/10 de cada ano 
Amortização: Semestral Constante, em 21/04 e 21/10 de cada ano 
Data da primeira amortização: 21/04/2006 
Comissão de montagem: 0,10% do montante do capital remanescente, levantado no dia 
de arbitragem. 
Documentação: O empréstimo será regulado por um contrato, redigido duma forma 
aceitável para a Mutuária e para o Mutuante e contendo as cláusulas usuais em matéria 
de financiamentos internacionais, nomeadamente as cláusulas de Condições 
suspensivas, Declarações, Compromissos, Circunstâncias novas e Ilegalidades, Casos 
de incumprimento, Incumprimento cruzado, Juros de mora, Despesas e encargos (Gross 
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Up). A documentação deverá nomeadamente incluir a obrigação da Mutuária em 
suportar todos os impostos e taxas relativas ao contrato de empréstimo, nomeadamente 
a retenção na fonte que seria aplicável em Portugal. 

“OVER CMS” COM 2 FASES – VARIÁVEL / VARIÁVEL” 
Cotações indicativas em 4 de Novembro de 2005 
Primeira fase em OVERCMS 
Prazo: 6,5 anos (de 20/04/2006 até ao 20/10/2012) 
Condições Financeiras 
indicativas: 1,80 x EURIBOR 6 M – 2 x [CMS 10Y - EU RIBOR 6 M], sendo a 
taxa mínima de 0% 
Taxa indicativa 
em 04/11/05 : 1,95% 
Nível das taxas 
em 04/11/05 : Euribor 6 M : 2,407% ; CMS10Y: 3,60% 
Determinação do Índice: Euribor 6 M : O índice de referência é utilizado como uma 
taxa revisível Pós-fixada , ou seja é determinado 8 dias úteis antes do final de cada 
período de juros, aplicável ao período decorrido. 
CMS 10Y : O índice de referência é publicado no ecrã Reuters na página ISDAFIX2 
(coluna EURIBOR) e é determinado 8 dias úteis antes do final de cada período de juros, 
aplicável ao período decorrido. 
Reembolso antecipado : A Mutuária pode proceder ao reembolso antecipado da 
totalidade do empréstimo a cada vencimento de juros, sujeito a notificar a sua decisão 
ao Mutuante por carta registada com aviso de recepção pelo menos 35 dias antes do 
dito vencimento. O reembolso antecipado é feito mediante uma indemnização calculada 
em função das condições nos mercados financeiros. 
Segunda fase indexada à Euribor 6 meses Prefixada 
Prazo: 10 anos (de 20/10/2012 até 20/10/2022) 
Condições Financeiras 
indicativas: EURIBOR 6 meses + 0,20% 
Determinação do Índice: O índice de referência é utilizado como uma taxa revisível 
Prefixada , 
ou seja é determinado 2 dias úteis antes do início de cada período de juros. 
Reembolso antecipado: A Mutuária pode proceder ao reembolso antecipado parcial ou 
total do empréstimo a cada vencimento de juros, sujeito a notificar a sua decisão ao 
Mutuante com aviso prévio de 35 dias, sem qualquer  custo . 

Apresenta-se mapa de simulação do serviço da dívida com o empréstimo sem 
arbitragem (às condições já contratadas) e com a presente proposta de arbitragem, que 
se anexa à presente Acta e dela faz parte integrantre. Esta proposta não encerra riscos 
para o Município, porquanto não nos interessando no momento de opção as condições 
do mercado financeiro, teremos sempre como condições menos vantajosas as já 
contratadas (cláusula de salvaguarda Cap). 
Mais se apresenta a minuta do Aditamento adaptada à presente proposta de 
actualização, que se transcreve: 
ADITAMENTO N.º 1 AO CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO EM 9 DE SETEMBRO 
DE 2002 
Entre os abaixo assinados: 
DEXIA CRÉDIT LOCAL 
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uma sociedade anónima com directório e conselho fiscal, com capital social de 1 327 
004 846 EUR, com sede no Quai André Citroën, nº 7 a 11, 75015 PARIS, registada no 
registo do comércio e das sociedades de Paris sob o número B 351 804 042, 
representado pelo Dr. José Luís Castillo, doravante designado por: "O Mutuante" ,  por 
um lado, 
e 
A Câmara Municipal de LEIRIA 
representada pela Dr.ª Isabel Damasceno Campos, doravante designada por: "A 
Mutuária " , por outro lado. 
Foi convencionado o seguinte: 
PREÂMBULO 
Considerando que o Mutuante concedeu um empréstimo no valor de 12.644.526 euros à 
Mutuária em 9 de Setembro de 2002 para financiar a construção do novo Estádio 
Municipal/Euro 2004 (doravante designado por Contrato de Mútuo). Na data da 
assinatura, o 
montante integral do empréstimo foi sacado. 
Tendo a Mutuária desejado alterar as condições financeiras aplicáveis ao Contrato de 
Mútuo, as partes convencionaram celebrar o presente aditamento. 
Uma cópia autenticada das deliberações dos órgãos do Município que autorizam a 
celebração do presente aditamento consta do anexo 1. 
 
 
ARTIGO 1º 
As expressões utilizadas com maiúscula no presente aditamento terão o significado que 
lhes é atribuído no artigo 1º do Contrato de Mútuo, tal como modificado pelo presente 
aditamento. 
1.1. No artigo 1º - Definições – do Contrato de Mútuo, são inseridas as seguintes 
definições: 
Fax de Cotação designa o documento cuja minuta consta do anexo 2, enviado pelo 
Mutuante à Mutuária por fax, nos termos do artigo 11 bis do Contrato de Mútuo. 
Data para Produção de Efeitos da Arbitragem designa o dia 20 de Abril de 2006. 
EURIBOR 6 meses designa a taxa a 6 meses (EURO Interbank Offered Rate), 
conforme publicada no ecrã da REUTERS, página EURIBOR01, sob a égide da FBE 
(Federação Bancária da União Europeia)». 
CMS EUR 10 anos designa a taxa SWAP (Constant Maturity SWAP) conforme 
publicada no ecrã da REUTERS, página ISDAFIX2, ás 11 horas (hora de Frankfurt). 
Coeficiente CMS designa o coeficiente indicado no Fax de Cotação para a primeira 
fase. 
Primeira Fase designa o período compreendido entre o dia 20 de Abril de 2006, 
inclusive, e no máximo até ao dia 20 de Outubro de 2012, exclusive. A duração da 
primeira fase será definida na data da fixação das novas condições financeiras 
aplicáveis ao empréstimo nos termos do artigo 11 bis do Contrato de Mútuo. 
Segunda Fase designa o período que se inicia no dia seguinte ao do fim da primeira 
fase e a Data de Vencimento Final.» 
1.2. No artigo 1º - Definições – do Contrato de Mútuo, o termo Período de Juros é 
completado da seguinte forma : 
“ Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 11 bis do 
Contrato de Mútuo, “Período de Juros” designa os períodos sucessivos de 6 meses 
com início na Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, aplicável ao Empréstimo”. 
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ARTIGO 2º 
Após o artigo 6º - Opção de Conversão do Empréstimo à Taxa Variável em Empréstimo 
à Taxa Fixa - é inserido um artigo 6-bis com a seguinte redacção: 
“Artigo 6-bis” 
Todavia, a contar da data em que a Mutuária aceitar as condições financeiras da 
arbitragem conforme definido no artigo 11 bis do contrato de Mútuo, deixará de poder, 
até ao termo da Primeira Fase, utilizar a Opção de Conversão do Empréstimo à Taxa 
Variável em Empréstimo à Taxa Fixa. A Mutuária só poderá recorrer à Opção de 
Conversão do Empréstimo à Taxa Variável em Empréstimo à Taxa Fixa durante a 
Segunda Fase”. 
ARTIGO 3º 
Após o artigo 7º - Juros - é inserido um artigo 7-Bis com a seguinte redacção: 
“Artigo 7-Bis” 
Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 11 bis do 
Contrato de Mútuo, o Empréstimo produzirá juros nas seguintes condições: 
I – Durante a Primeira Fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é calculada 
com base na formula seguinte : 
Coeficiente CMS x EURIBOR a 6 meses menos 2 x (CMS Eur 10 anos menos 
EURIBOR a 6 meses) ; 
O CMS Eur 10 anos e à EURIBOR a 6 meses, tal como constatados 8 Dias Úteis antes 
de cada Data de Vencimento de Juros. A taxa de juro obtida desta forma aplica-se ao 
Período de Contagem de Juros decorrido. 
Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 
Período de Contagem de Juros correspondente com base num ano de 360 dias. 
A título meramente indicativo, no dia 4 de Novembro de 2005, o coeficiente CMS seria 
de 1,80. O coeficiente efectivamente aplicado ao Empréstimo, em todo o caso inferior a 
2,00, será definido de acordo com as modalidades previstas no artigo 11 bis do Contrato 
de Mútuo. 
II – Durante uma Segunda Fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é igual à 
EURIBOR a 6 meses, tal como constatada 2 Dias Úteis antes de cada Data de 
Vencimento de Juros, acrescida de uma Margem de 0,20%. A taxa de juros obtida desta 
forma aplica-se ao Período de Contagem de Juros seguinte. 
Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 
Período de Contagem de Juros correspondente com base num ano de 360 dias.” 
ARTIGO 4º 
Após o artigo 8º - Amortização do Capital – do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 
8-Bis com a seguinte redacção: 
“Artigo 8-Bis” 
Desde que a Mutuária aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 11 bis do 
Contrato de Mútuo, o Empréstimo será amortizado nas seguintes condições: 
A partir da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, o Empréstimo será 
reembolsado em 33 prestações em cada Data de Vencimento de Juros, sendo as 32 
primeiras prestações do montante 341.743,95 euros (Trezentos e quarenta e um mil 
setecentos e quarenta e três euros e noventa e cinco cêntimos) cada uma e a última do 
montante de 341.743,80 euros (Trezentos e quarenta e um mil setecentos e quarenta e 
três euros e oitenta cêntimos). 
 
ARTIGO 5º 
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Após o artigo 9º - Reembolso antecipado – do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 
9.4. 
com a seguinte redacção: 
9.4. Durante o Período de Amortização do Capital e desde que a Mutuária aceite e 
confirme a arbitragem nos termos do artigo 11 bis do Contrato de Mútuo, o reembolso 
antecipado do Empréstimo será submetido às seguintes condições: 
9.4.1. Durante a Primeira Fase, a Mutuária pode proceder, sujeito ao pagamento da 
penalização fixada no artigo 9.5. infra, ao reembolso antecipado total do Empréstimo 
numa Data de Vencimento de Juros, desde que comunique a sua decisão ao Mutuante 
com pelo menos 35 dias de antecedência por carta registada com aviso de recepção. 
9.4.2. A partir da data de expiração da Primeira Fase e durante a Segunda Fase, a 
Mutuária tem a faculdade de proceder ao reembolso antecipado total ou parcial do 
montante do Empréstimo em dívida numa Data de Vencimento de Juros, sem 
penalizações, mediante um pré-aviso dado ao Mutuante com pelo menos 35 dias de 
antecedência por carta registada com aviso de recepção.” 
ARTIGO 6º 
Após o artigo 9º - Reembolso antecipado – do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 
9.5. com a seguinte redacção: 
9.5. A penalização de reembolso antecipado previsto no artigo 9.4.1. define-se da 
seguinte forma: 
9.5.1. Durante a Primeira Fase, o reembolso antecipado terá lugar contra o pagamento 
ou recebimento de uma penalização pela Mutuária, que tem por objecto assegurar o 
equilíbrio financeiro do contrato entre as duas partes. 
A penalização de reembolso antecipado é fixada pelo Mutuante tendo em conta as 
condições prevalentes nos mercados financeiros 10 dias úteis antes da data de 
reembolso antecipado. Dia útil significa um dia em que o sistema de pagamento europeu 
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (sistema 
TARGET) esteja em funcionamento. Se a data determinada desta forma não 
corresponder a um dia em que a Bolsa de Paris esteja aberta, a data considerada será o 
dia anterior em que tal bolsa esteja em funcionamento (doravante designado por “ Dia 
de Fixação ”). 
No Dia de Fixação, o Mutuante pede previamente a duas instituições de referência 
nesses mercados para calcularem o montante da penalização a pagar pela parte 
devedora em virtude do reembolso antecipado do empréstimo. 
A penalização de reembolso antecipado aplicada é a média aritmética dessas duas 
penalizações. 
9.5.2. O montante da penalização de reembolso antecipado assim fixado é comunicado 
a Mutuária no Dia de Fixação até às 11H00. Nesse mesmo dia, a Mutuária comunica a 
sua decisão por escrito ao Mutuante até às 11H30. Em caso de resposta negativa ou na 
falta de resposta nesse prazo, o reembolso antecipado não se realiza. 
Em caso de acordo da Mutuária, a penalização de reembolso antecipado torna-se 
imediatamente exigível e é paga pelo Mutuante ou pela Mutuária, na data de 
Vencimento de Juros em que se verifica o reembolso antecipado do empréstimo.” 
 
ARTIGO 7º 
No artigo 15.2. foi inserido, entre a segunda e terceira alínea, as disposições seguintes: 
No caso de se verificar a exigibilidade, procede-se também de pleno direito ao cálculo, 
pelo Dexia Crédit Local, e ao pagamento, pela parte devedora, eventualmente por 
compensação, 
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ou da indemnização definida no artigo 9.5.1., sendo que o Dia de Fixação passa então a 
ser o quinto dia útil seguinte ao termo do prazo de 8 dias acima fixado, ou da 
indemnização definida nos artigos 10.1. e 10.2. primeira alínea caso a conversão do 
empréstimo em taxa fixa tenha ocorrido. 
ARTIGO 8º 
Após o artigo 11 do Contrato de Mútuo, é inserido o artigo 11 bis com a seguinte 
redacção: 
“Artigo 11 bis – Concretização da arbitragem 
A partir da data em que a Mutuária receber o visto do Tribunal de Contas e o mais tardar 
5 
Dias Úteis antes da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, o Mutuante 
comunicará a Mutuária, através do Fax de Cotação, as condições aplicáveis ao 
Empréstimo, tendo em conta as condições financeiras prevalecentes nos mercados 
financeiros, para efeitos do disposto nos artigos 6-Bis, 7-Bis, 8-Bis, 9.4., 9.5. do Contrato 
de Mútuo, bem como as respectivas definições. 
Após a recepção do Fax de Cotação, a Mutuária dispõe de um prazo de 30 minutos para 
confirmar o seu acordo relativo às condições de arbitragem propostas, devolvendo por 
fax ao Mutuante o Fax de Cotação com a menção «De acordo». 
Em caso de aceitação pela Mutuária do Fax de Cotação, as novas condições financeiras 
aplicam-se ao Empréstimo a contar da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem. 
Na falta de aceitação pela Mutuária das condições propostas pelo Mutuante, os artigos 
6- 
Bis, 7-Bis, 8-Bis, 9.4., 9.5. e 15.2. do Contrato de Mútuo, bem como as respectivas 
definições, não se aplicarão, mantendo-se inalteradas as condições financeiras do 
Empréstimo.” 
ARTIGO 9 º 
O artigo 26.2.b – Bonificação de juros – é eliminado 
ARTIGO 10º 
O artigo 28 – Foro - passa a ter a seguinte redacção: 
“Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente contrato, as partes 
devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 
acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 
competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa.” 
 
ARTIGO 11º 
Em conformidade com as disposições do Decreto-Lei nº 220/94, de 23 de Agosto, a taxa 
anual efectiva engloba, entre outros, os juros, despesas, comissões ou remunerações 
directas ou indirectas de qualquer natureza. É uma taxa anual proporcional à taxa do 
período, postecipada e expressa para cem unidades monetárias. A taxa do período é 
calculada em termos actuariais assegurando, segundo o método dos juros compostos, a 
igualdade entre, por um lado, as quantias mutuadas e, por outro, todos os pagamentos 
devidos pela Mutuária em virtude desse financiamento a título de capital, juros e 
despesas diversas. 
A Mutuária reconhece ter procedido pessoalmente a todas as estimativas que considera 
necessárias para avaliar o custo efectivo global do Empréstimo. 
A título informativo, as partes declaram que a Taxa Anual Efectiva é: 1,95% ao ano com 
base na última EURIBOR a 6 meses e CMS Eur 10 anos publicada à data de assinatura 
do aditamento e de um Coeficiente CMS de 1,80. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 37 de 2005.12.02 

0001808 (35) 

Fica expressamente entendido que esta taxa é meramente indicativa e não vincula o 
Mutuante nem a Mutuária para o futuro. 
ARTIGO 12º 
Uma comissão de montagem igual a 0,10% sobre o montante do empréstimo devido 
será devida pela Mutuária ao Mutuante. 
Essa comissão será paga pela Mutuária até dia 20/04/2006 apenas em caso de 
aceitação do Fax de Cotação. 
ARTIGO 13º 
O presente aditamento será regido e interpretado de acordo com o Direito português. 
Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente aditamento, as 
partes devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na 
falta de acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo 
atribuída competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa. 
ARTIGO 14º 
As disposições do Contrato de Mútuo não alteradas pelo presente aditamento mantêm-
se em vigor sem alterações. 
 
ARTIGO 15º 
O presente aditamento entra em vigor a contar da data da sua assinatura, sujeito ao 
preenchimento, o mais tardar 7 dias úteis antes da Data de Vencimento de Juros de 
20/04/2006, das seguintes condições suspensivas: 
- entrega pela Mutuária de uma cópia autenticada do visto do Tribunal de Contas relativa 
ao presente aditamento; 
- entrega pela Mutuária de uma cópia autenticada das procurações das pessoas 
autorizadas a assinar o presente aditamento e o Fax de Cotação em representação da 
Mutuária. 
 
Feito em 3 originais, sendo um destinado ao Tribunal de Contas. 
 
Lisboa, aos 20 de Dezembro de 2005 
 
O MUNICÍPIO DE LEIRIA 
 
Dra. Isabel Damasceno Campos 
Presidente da Câmara Municipal 
 
DEXIA CRÉDIT LOCAL 
Dr. José Luis Castillo 

Analisado o assunto e tendo em conta os objectivos de minimização dos 
custos directos e indirectos numa perspectiva de lo ngo prazo e da não exposição a 
riscos excessivos, a Câmara delibera por unanimidad e aprovar a presente 
actualização da proposta de arbitragem apresentada pelo Banco Dexia Crédit Local, 
renunciar à anterior, aprovada pelas deliberação n. º 608/05, de 18 de Abril, aprovar a 
minuta Aditamento ao Contrato de Mútuo e conferir p oderes à Sra. Presidente para a 
outorga do Aditamento.   

Dado que se trata de uma mera actualização pelo dec urso do tempo da 
anterior proposta, aprovada pela Assembleia Municip al em 18 de Abril de 2005, não há 
necessidade de nova aprovação por este órgão. 
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A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dez  

SUBSÍDIOS - ACÇÃO SOCIAL 

N.º 1756/05 Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a entidades 
legalmente existentes no concelho: 

  
Entidade 

  
Objecto 

  
Atribuição 

Rubrica 
(Proposta/05) 

SPEM - Sociedade Portuguesa de 
Esclerose Múltipla – Delegação 
Distrital de Leiria 

Apoio para ajuda no  pagamento 
de renda referente a 2005 (De 
Outubro/05 a Outubro/06) 

  
€3.000,00 

  
2005-A-84 
6651/05 

Jornadas de Clínica Geral – 
Medicina Familiar do Distrito de 
Leiria 

Apoio para realização das XXI 
Jornadas de Clínica Geral – 
Medicina Familiar do Distrito de 
Leiria 

  
€1.250,00 

  
2005-A-85 
6652/05 

Centro de Convívio da 3.ª Idade 
da Freguesia de Leiria 

Apoio anual referente a 
pagamento de renda de  2005. 

  
€7.320,00 

  
2005-A-203 

Amnistia Internacional – Grupo 
Local Portugal 32 - Leiria 

Apoio para realização de 
documentário vídeo sobre 
comunidade cigana de Leiria. 

  
  

€2.500,00 

  
2005-A-85 

Associação Portuguesa de 
Deficientes – Delegação Distrital 
de Leiria 

Apoio para 2005.   
€2.500,00 

2005-A-84 
6654/05 

Conferência de S. Vicente Paulo 
de Cortes 

Apoio para desenvolvimento de 
actividades.  

  
€1.250,00 

  
2005-A-85 

Associação Nacional dos 
Deficientes Sinistrados no 
Trabalho – Delegação de Leiria 

Apoio para desenvolvimento de 
actividades. 

  
€500,00 

  
2005-A-84 
6653/05 

Associação Nacional de 
Espondilite Anquilosante – Núcleo 
Regional de Leiria 

Apoio para desenvolvimento de 
actividades. 

  
€1.247,00 

2005-A-84 
6655/05 

Associação de Visitadores dos 
Estabelecimentos Prisionais de 
Leiria “Os Samaritanos” 

Apoio para desenvolvimento de 
actividades. 

  
€1.250,00 

  
2005-A-85 

Conferência de S. Vicente Paulo 
da Boa Vista 

Apoio para desenvolvimento de 
actividades. 

  
€1.250,00 

2005-A-85 

Conferência de S. Vicente Paulo 
de Santa Eufémia 

Apoio para desenvolvimento de 
actividades. 

  
€1.250,00 

2005-A-85 

Conferência de S. Vicente Paulo 
da Barreira 

Apoio para desenvolvimento de 
actividades. 

  
€1.250,00 

2005-A-85 

OASIS – Organização de Apoio e 
Solidariedade para a Integração 
Social 

Apoio para construção de 
presépio de Natal. 

  
€200,00 

2005-A-203 
6656/05 

PRÓ-REAL – Associação para o 
Desenvolvimento da Freguesia de 

Apoio para intercâmbio entre 
Instituições de Solidariedade 

  
€1.000,00 

2005-A-203 
6657/05 
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Monte Real Social do concelho. 

ACAPO – Associação dos Cegos 
e Amblíopes de Portugal – 
Delegação Local de Leiria 

Apoio para aquisição de viatura, 
mediante comprovativo de 
compra. 

  
€3.000,00 

  
2005-I-120 

6658/05 
Conferência de S. Vicente Paulo 
da Maceira 

Apoio para reconstrução de 
habitação do munícipe carenciado 
José Encarnação Gomes.  

  
€3.000,00 

  
2005-I-122 

6659/05 
Núcleo da Cáritas da Freguesia de 
Ortigosa 

Apoio para reconstrução de 
habitação do munícipe carenciado 
Carlos Serradas. 

€11.000,00 
(2 Tranches: 
Dezembro e 
Fevereiro) 

  
2005-I-122 

6660/05 

Conferência de S. Vicente Paulo 
de Monte Redondo 

Apoio para reconstrução de 
habitação do munícipe carenciado 
Sónia Gabriela Fernandes 
Susano. 

  
€7.000,00 

  
2005-I-122 

6755/05 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida  pelas alíneas a) e b) do n.º 
4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembr o, na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade  a tribuir os apoios financeiros supra 
referidos às entidades constantes no respectivo map a. 

** 
CENTRO DISTRITAL DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIA L DE LEIRIA 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO  

N.º 1757/05 Presente o pedido de cedência gratuita de autocarro do Município 
apresentado pela Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social ee Leiria (Ent. 
32883) a favor de um grupo de crianças desfavorecidas do concelho de Leiria, a quem a 
empresa Vogolarte ofereceu uma viagem de Natal à Eurodisney -  França, a partir do 
aeroporto de Lisboa. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para transporte 
das crianças de Leiria/Lisboa e Lisboa/Leiria, resp ectivamente nos dias 7 e 9 de 
Dezembro de 2005.  

** 

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - APOIO À JUNTA DE FR EGUESIA DOS 
PARCEIROS 

N.º 01758/05 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Parceiros (Ent. 11712/04), no qual 
solicita à Câmara Municipal apoio para a renda de pavilhão que está alugado em conjunto 
com o Banco Alimentar Contra a Fome de Leiria. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida  pela alínea b) do n.º 6 
do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade at ribuir apoio financeiro à Junta de 
Freguesia de Parceiros para o pagamento da renda no  valor de €7.856,73 
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(correspondente a €374,13/mês), referente ao períod o de Abril de 2004 a Dezembro de 
2005.  

** 

Ponto número onze 
REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 

N.º 1759/05 Considerando que uma política de qualidade em serviços públicos  e 
concretamente a implementação em curso de um sistema de gestão da qualidade de acordo 
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2000 conducente à certificação, entre outras, 
da Divisão Administrativa  e de contenção de despesas determina a necessidade de 
economizar os recursos postos à disposição da Administração Local, evitando o 
desperdício; 

Considerando as competências a que se referem os artigos 30.º, alínea o) e 36.º, alínea d) 
do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais;  

Considerando que aos serviços de reprografia compete proceder à reprodução de 
documentos directamente relacionados com as actividades municipais ou que para elas 
tenham interesse, apoiando assim os órgãos e serviços da Câmara Municipal na 
prossecução das respectivas atribuições e competências; 

Considerando que, para além das duas máquinas fotocopiadoras existentes nos serviços de 
reprografia, existem outras dez, distribuídas por vários serviços municipais, representando a 
assistência técnica de todas elas, este ano, um custo total na ordem dos €40 136,32; 

Considerando que as máquinas fotocopiadoras devem ser utilizadas unicamente para fins 
de serviço; 

Considerando que vários funcionários têm solicitado aos serviços competentes a 
reprodução de documentos para fins particulares; 

Considerando que se pretendem adoptar novas normas de utilização e procedimentos dos 
serviços de reprografia; 

Propõe-se que a realização nos serviços de reprografia de fotocópias para uso particular 
tenha carácter excepcional, fazendo-se mediante o pagamento do seguinte preço: €0,02 por 
fotocópia. 

A Câmara analisou o assunto e, concordando com a pr oposta supra, ao 
abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 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, delibera por unanimidade 
autorizar os serviços de reprografia a reproduzir, a pedido de funcionários e a título 
excepcional, documentos para fins particulares medi ante o pagamento de €0,02 por 
fotocópia. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – HUGO PEDRO LOPES 
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N.º 1760/05 Presente a carta com a entrada n.º 35 335, de 2003.11.11, do Sr. Hugo Pedro 
Lopes, residente na Av. Marques de Pombal, lote 5, n.º 11, 3.º frente, 2410 Leiria, na qual 
participou a queda de uma pernada de árvore no seu automóvel com a matrícula 58-40-PB 
ocorrida no dia 2003.10.30, entre as 23h30m e as 24h, e solicitou a reparação dos prejuízos 
sofridos. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 45.CDIA/05, de 2005.11.23, a qual conclui pela proposta de 
indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

a) o Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 
adequada e eficaz as condições de implantação, desenvolvimento e estado 
fitossanitário do património arbóreo que se encontra à sua guarda, designadamente 
o existente junto às vias municipais, para evitar que o mesmo venha a cair e a 
causar danos aos utentes destas; 

b) não se mostram preenchidos os requisitos da ilicitude do facto e da culpa pois 
provou-se, desde logo, que a queda da pernada da árvore não se deveu a falta ou 
incúria dos serviços municipais competentes em vigiar e fiscalizar de forma 
sistemática, adequada e eficaz as condições de implantação, desenvolvimento e 
estado fitossanitário das árvores do património arbóreo municipal que se encontra à 
sua guarda, já que a Divisão de Espaços Verdes anualmente, por ocasião do 
Inverno, procede ao diagnóstico das respectivas condições de implantação, 
desenvolvimento e estado fitossanitário, a fim de decidir como se irá proceder à 
poda, que tratamentos a executar, que árvores a abater, etc; 

c) por outro lado, concluiu-se que a queda da pernada da árvore – a qual tem cerca de 
30 anos de idade e bom estado sanitário e vigor vegetativo -, foi efeito das condições 
meteorológicas adversas, caracterizadas por ventos fortes, entre 90 km/h a 140 
km/h, e chuvas intensas, na forma de granizo e trovoadas, que se fizeram sentir na 
noite da ocorrência, circunstância que permite ao Município de Leiria ilidir a 
presunção legal de culpa in vigilando estabelecida no artigo 493.º, n.º 1 do Código 
Civil; 

d) por fim, devendo-se a queda da pernada da árvore a causas naturais de natureza 
meramente acidental ou fortuita, fundamentadas em condições naturais e 
meteorológicas de natureza excepcional, inexiste também nexo de causalidade entre 
o facto e o dano; 

e) não estão assim reunidos no caso em apreço todos os pressupostos da 
responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, que são de verificação 
cumulativa e concomitante, pelo que não se impõe ao Município de Leiria a 
obrigação de ressarcir os danos invocados pelo requerente. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 45.CDIA/05, de 2005. 11.23, prestada pela Divisão 
Administrativa, e manifestar a sua intenção indefer ir o pedido deduzido pelo Sr. Hugo 
Pedro Lopes de reparação dos prejuízos sofridos no seu automóvel com a matrícula 
58-40-PB em virtude da queda de uma pernada de árvo re. 

Mais delibera notificar o requerente, nos termos do  disposto nos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrat ivo, para no prazo de 10 dias e 
querendo, se pronunciar por escrito sobre o project o de decisão final, informando-o 
ainda das horas e local onde o processo poderá ser consultado.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO. CRIAÇÃO D E EMPRESAS. 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO. CARINA LOPES  HENRIQUES E HÉLIO 
FILIPE HENRIQUES ALVES 

N.º 1761/05 Presente o ofício n.º 2328 de 2/09/2005, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, Entrada n.º 23466, de 5/09/05, acompanhado de um pedido 
apresentado por Carina Lopes Henriques e Hélio Filipe Henriques Alves solicitando parecer 
para a criação de uma empresa do ramo de actividade de “Limpeza Industrial ”, a localizar 
no Ed. Mirandela, Santa Clara, Parceiros, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de Parceiros constante do ofício  201/05, de 21 de Novembro de 
2005, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 196-A/01, d e 10 de Março, emitir parecer 
favorável à criação da empresa pretendida devendo p ossuir instalações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM VALOR SECUNDÁRIO E COM  PRAZOS DE 
CONSERVAÇÃO JÁ PRESCRITOS 

N.º 1762/05 Presente uma informação da Técnica Profissional de Arquivo Especialista 
Principal, Isaurinda Duarte Correia, que a seguir se transcreve: 

“Procedeu-se à avaliação dos documentos a seguir discriminados, por perda de valor 
administrativo, não lhes sendo reconhecido nenhum valor secundário de acordo com os 
artigos 1º, 2º e 7º da Portaria n.º 412/01, de 17 de Abril, e disposições da tabela de 
selecção, propondo-se a sua inutilização, por reciclagem: 

N º 
Ordem 

N.º de 
Ref.ª da 
Tabela 

Título da Série 
ou Subsérie 

N º e tipo  
de 

unidades 
de  

instalação 

 
Suporte Datas 

extremas 

 
Metragem 

(m/l)  

1 245 Comércio – Renovação de 
cartão de vendedor 
ambulante 

7 caixas papel 1997-1998 0,65 

2 261 Contabilidade - Guias de 
receita eventual 

28 caixas papel 1994 2,24 

3 261 Contabilidade - Guias de 
receita virtual 

2 caixas papel 1994 0,12 

4 263 Contabilidade - Ordens de 
pagamento (duplicados) 

11 caixas papel 1994 0,89 

5 264 Contabilidade - Requisições 3 caixas papel 1994 0,24 
6 270 Contencioso Fiscal – 

Participações  
5 pastas papel 1984-1995 0,37 

7 271 Contencioso Fiscal - 
Processos de contra 
ordenação (451 processos) 

11 caixas papel 1992-1994 0,88 



 

CMLeiria/ Acta n.º 37 de 2005.12.02 

0001814 (41) 

8 274 Contencioso Fiscal - 
Processos executivos findos 
por cobrança 

10 caixas papel 1994 0,82 

9 297 Eleições - Cadernos 
Eleitorais 

1 caixa papel 1974 0,08 

10 335 Expediente – Protocolos de 
documentos 

12 pastas papel 1986-1996 0,93 

11 412 Mercados e Feiras - Guias 
de receita (triplicados) 

1 caixa papel 1994 0,08 

12 420 Mercados e Feiras - 
Receitas semanais de 
cobrança 

14 
caixotes 

papel 2001 
 

4,22 

13 547 Pessoal – Atestados 
médicos 

5 maços papel 1960-2000 1,05 

14 565 Pessoal - Registos de 
assiduidade 

21 maços papel 1960-2000 4,05 

15 567 Pessoal – Mapas de férias 4 maços papel  1,25 
16 569 Pessoal – mapas de 

prestação de trabalho 
extraordinário 

4 maços papel 1960-2000 0,43 

17 650 Taxas e Licenças - Guias de 
receita de canídeos 
(triplicados) 

3 caixas papel 1994 0,26 

18  Taxas e Licenças – Guias 
de receita pela utilização da 
Lixeira Municipal(triplicados) 

4 caixas Papel 1994 0,36 

19  Taxas e Licenças - Guias de 
receita por taxas para 
prestação de serviços 
(triplicados) 

6 caixas papel 1994 0,52 

20  Taxas e Licenças - Guias de 
receita – Diversos 
(triplicados) 

6 caixas papel 1994 0,48 

21  Taxas e Licenças - Guias de 
receita – Parcómetros 
(triplicados) 

3 caixas papel 1994 0,26 

22 695 Tesouraria - Mapas 
auxiliares de receita 
eventual 

4 broch papel 1994 0,08 

23 693 Tesouraria - Diário da 
Tesouraria (T1) 

2 caixas papel 1993-1994 0,16 

24 699 Tesouraria - Resumo diário 
(T2) 

2 caixas papel 1993-1994 0,16 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a inuti lização, por 
reciclagem, dos documentos propostos. 

** 

Ponto número doze 
CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS À PONTE EURO 2004. AVALIAÇÃO  DAS PARCELAS 
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N.º 1763/05 Presentes pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho os relatórios de 
avaliação das parcelas números 6, 7, 8D, 9 e 10, já ocupadas com a construção, na 
margem esquerda do Rio Lis, do acesso à ponte EURO 2004, conforme quadro infra, 
elaborados na sequência da deliberação n.º 0995/05, tomada na reunião de Câmara de 13 
de Junho do corrente ano: 

 

Nº DA PARCELA ÁREA PROPRIETÁRIO VALOR 

6 1 162 m2 Rosa da Luz Duarte €15 350,00 

7 1 021,43 m2 Fernanda Lagoa €15 900,00 

8D 1 072,17 m2 Joaquim Vieira Pereira Viva €12 405,00 

9 934,75 m2 Joaquim Oliveira Pedro Matias €10 815,00 

10 133,96 m2 Herdeiros de Manuel Oliveira Lagoa €1 550,00 

TOTAL   €56 020,00 

Atento o estipulado nos artigos 33.º e 34.º do Código das Expropriações, e nos termos e 
para os efeitos do disposto nos artigos 35.º e 36.º do citado diploma, propõe-se que a 
Câmara Municipal dirija, através de carta ou ofício registado com aviso de recepção, 
proposta dos montantes indemnizatórios aos proprietários das citadas parcelas, os quais 
dispõem de 15 dias para responder – podendo fundamentar a sua contraproposta em valor 
constante de relatório elaborado por perito da sua escolha – sob pena de, na falta de 
resposta ou de interesse da Câmara Municipal em relação à contraproposta, dar-se início à 
expropriação litigiosa. 

A Câmara analisou o assunto e, concordando com a pr oposta supra, ao 
abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 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, delibera por unanimidade 
dirigir proposta dos montantes indemnizatórios acim a indicados aos proprietários 
das parcelas números 6, 7, 8D, 9 e 10, já ocupadas com a construção do acesso à 
ponte EURO 2004, nos termos e para efeitos do dispo sto nos artigos 35.º e 36.º do 
Código das Expropriações. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número treze  

ALTERAÇÃO DO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE AZOIA – ENT 24620/2005 

N.º 1764/05 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Azoia, esta verificou que o 
objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava de 
acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 
«Requalificação da Estrada Municipal do Vale do Horto a Alcogulhe, Rua da Fonte Casal 
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Pombal - Azoia, Rua dos Moinhos - Vale Gracioso, Início da Rua da Sapeira - Codiceira, 
Rua da Juventude - Alcogulhe, Rua Principal - Vale do Horto» para «Requalificação da 
Estrada Municipal do Vale do Horto a Alcogulhe, Rua da Fonte Casal Pombal - Azoia, Rua 
dos Moinhos - Vale Gracioso, Rua da Juventude – Alcogulhe.» 

Este Protocolo foi aprovado em Reunião de Câmara de 13/12/2004 e Assembleia Municipal 
de 23/12/2004, no valor de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros). 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e aprovar a alteração 
em epígrafe, dando seguimento à aprovação em Assemb leia Municipal. 

** 

Ponto número catorze  

ISLA – BOLSAS DE ESTUDO 

N.º 1765/05 Presente uma informação/proposta do Senhor Vereador da Educação e 
Cultura que a seguir se transcreve: 

 “- Considerando as obras de beneficiação efectuadas pelo ISLA, no que se 
refere a: 

• adaptação dos edifícios para pessoas com mobilidade reduzida; 
• sinalização dos edifícios (saídas de emergência); 
• obras de manutenção (pinturas/outras); 

- Considerando que, em relação ao acordo inicial se verifica uma redução 
considerável no número de alunos que frequentam este Instituto; 

- Considerando a possibilidade de utilização de espaços (auditórios, salas de 
formação, zonas de arquivo) por parte do Município, nomeadamente dos serviços que 
ficarão sedeados nos blocos anexos. 

Propõe-se a alteração do Regulamento das Bolsas de Estudo, no âmbito do 
Protocolo- CML-ISLA, em relação ao ponto 1: 

Ponto 1  – O Município de Leiria atribui 13 Bolsas de Estudo – inscrição e 
frequência anual no Instituto de Línguas e Administração – Leiria – a alunos carenciados do 
Concelho de Leiria. 

Mais se propõe que as candidaturas sejam entregues na Secretaria do ISLA, no 
período de 5 de Dezembro de 2005 a 5 de Janeiro de 2006.” 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a propost a de alteração ao 
Ponto 1 do Regulamento das Bolsas de Estudo no âmbi to do Protocolo CML-ISLA, 
ficando o mesmo com a seguinte redacção: 

“Ponto 1  – O Município de Leiria atribui 13 Bolsas de Estud o - inscrição e 
frequência anual no Instituto de Línguas e Administ ração – Leiria – a alunos 
carenciados do Concelho de Leiria.” 

Mais delibera que as candidaturas sejam entregues n a Secretaria do ISLA, 
no período de 5 de Dezembro de 2005  a 5 de Janeiro  de 2006. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE LEIRIA – TRANSFERÊNC IA DE VERBA 
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N.º 1766/05  A alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 
define que é competência órgãos municipais elaborar a Carta Escolar. 
A Carta Educativa é definida no Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, como: 
“Instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos 
educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que 
seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 
quadro do desenvolvimento demográfico e sócio-economico de cada município”. 
Considerando que: 

- o município de Leiria estabeleceu protocolo com a AMAE - Associação de Municípios 
da Alta Estremadura para a elaboração da Carta Educativa de Leiria; 

- a AMAE contratou a empresa GITAP para elaborar o Plano Director de Ensino e 
Formação, no qual se insere a Carta Educativa 

- o valor a suportar pelo município de Leiria é de €5.852,08 
Propõe-se a transferência da verba de €5.852,08 para a AMAE para fazer face às despesas 
com a elaboração da Carta Educativa. 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da a línea a) do n.º 2 do 
artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção d ada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro, delibera por unanimidade aprovar a propost a e transferir a verba no valor de 
€5.852,08 (cinco mil oitocentos e cinquenta e dois euros e oito cêntimos) para a AMAE 
– Associação de Municípios da Alta Estremadura, que  se destina a comparticipar as 
despesas a efectuar com a elaboração da Carta Educa tiva (2005-A-49). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO DE COMODATO – INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA  DO 1.º CEB DE 
MARINHA DO ENGENHO 

N.º 1767/05 Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a Minuta de Contrato 
de Comodato a celebrar entre o Município de Leiria e a “SAMB - Sociedade Artística e 
Musical da Bajouca, tendo em vista a cedência das instalações da antiga Escola do 1.º CEB 
de Marinha do Engenho – Freguesia da Bajouca -  para utilização como sede e 
desenvolvimento de actividades culturais e recreativas que fazem parte do seu objecto 
estatutário. 

Contrato de comodato 

Entre o Município de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por primeiro outorgante, e a 
“SAMB - Sociedade Artística e Musical da Bajouca”, representada pelo seu Presidente, Sr. 
João Henrique dos Santos Vieites, adiante designada como segunda outorgante, é 
celebrado o presente contrato de comodato, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do 
Artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 

O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, à segunda o prédio urbano sito no lugar de 
Marinha do Engenho, freguesia de Bajouca, concelho de Leiria, composto por duas salas de 
aula, respectivos anexos e espaços exteriores, para a “SAMB - Sociedade Artística e 
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Musical da Bajouca” o utilizar como sua sede e, também, para aí desenvolver as actividades 
culturais e recreativas que fazem parte do seu objecto estatutário. 

Cláusula segunda 

A segunda outorgante compromete-se a não dar às instalações uso diverso do que ficou 
consignado na cláusula primeira deste contrato. 

Cláusula terceira 

A segunda outorgante obriga-se a conservar as instalações, ora entregues pelo presente 
contrato, em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a 
gestão das mesmas e da sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer 
deteriorações. 

Cláusula quarta 

Este contrato vigorará pelo prazo de dez anos, a contar da data da sua assinatura, findo o 
qual o imóvel deverá ser restituído ao Município de Leiria. 

Cláusula quinta 

O prazo previsto na cláusula anterior poderá ser prorrogado por acordo das partes, reduzido 
a escrito, com a antecedência mínima de seis meses. 

Cláusula sexta 

Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais aplicáveis. 

A Câmara, depois de analisado o assunto, delibera p or unanimidade 
aprovar a celebração do contrato de comodato entre o Município de Leiria e a SAMB - 
Sociedade Artística e Musical da Bajouca e autoriza r a Senhora Presidente a proceder 
à sua assinatura. 

** 

SAMP – SOCIEDADE ARTÍSTICA E MUSICAL DOS POUSOS – S UBSÍDIO 

N.º 1768/05 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que a 
seguir se transcreve: 

“Considerando as parcerias estabelecidas entre o Município de Leiria e a 
Sociedade Artística e Musical dos Pousos; 

Considerando o contributo dos projectos promovidos pela SAMP no domínio da 
Educação para as Artes, especialmente dirigidos às crianças do Pré-Escolar, 1º Ciclo e suas 
famílias; 

Considerando o investimento realizado ao nível das suas instalações, 
nomeadamente na adaptação dos espaços cedidos pela Junta de Freguesia, por forma a 
responder ao número crescente de solicitações; 

Considerando os gastos acrescidos no apetrechamento das salas de aulas para 
aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos. 

Propõe-se que seja atribuído à Sociedade Artística e Musical dos Pousos um 
subsídio no valor de €7.000,00.” 

A Câmara, analisou o assunto e, tendo em consideraç ão as disposições 
conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e d a alínea f) do n.º 3 do artigo 19.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e da alínea b) do  n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela  Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
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Janeiro, delibera por unanimidade concordar com a p roposta apresentada e atribuir 
um subsídio de €7.000,00 (sete mil euros), à Socied ade Artística e Musical dos 
Pousos. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CONCURSO LIMITADO – ANO LEC TIVO 2005/2006 

N.º 1769/05 Presente as Actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas 
apresentadas no concurso limitado realizado para o transporte de alunos (Circuitos 
Especiais n.º 21 e 22) durante o ano lectivo 2005/2006, que são do seguinte teor: 

“Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e cinco, nesta 
cidade de Leiria e Instalações do Edifício Maringá, pelas dez horas e trinta minutos, 
reuniram os Senhores Paulo Manuel F. G. Felício, Isabel M.ª Pereira Ferreira Quintal e M.ª 
da Graça Monteiro Videira, os quais constituem o Júri (sendo que o primeiro é o 
Presidente), para a abertura das propostas apresentadas para os Transportes Escolares – 
Circuitos Especiais - Ano Lectivo 2005/2006, conforme convites da C.M.L. datados de 18 de 
Novembro. 

Não esteve representado nenhum concorrente. 

De harmonia com o disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos invólucros 
exteriores e de seguida, dos que continham a indicação de “Documentos”, tendo-se 
verificado que os concorrentes presentes são os que se indicam, com respeito pela ordem 
de entrada dos invólucros:  

- Horácio de Jesus Faustino, Ld.ª 

- Avelino Pereira Correia 

- Táxis Guarita, Ld.ª 

- Táxis CB de Leiria, Ld.ª 

- Táxis Souto Pro 2000, Ld.ª 

Rubricados e guardados os invólucros e os documentos, procedeu-se à abertura 
das propostas dos concorrentes cujos valores se apresentam: 

N.º 21 – COLÉGIO DINIS DE MELO - AMOR 

Transporte de aluno deficiente  

Localidade: Outeiro da Fonte – Carvide 

Avelino Pereira Correia ..............................................................  €11,80/Dia 

Táxis Guarita, Ldª. ......................................................................  €14,00/Dia 

Táxis CB de Leiria, Ldª. ............................................................... €18,00/Dia 

Táxis Souto Pro 2000, Ldª. ......................................................... €17,00/Dia 

N.º 22 –ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS  - LEIRIA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Alqueidão - Boavista. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 37 de 2005.12.02 

0001820 (47) 

Horácio de Jesus Faustino, Ldª. .................................................  €12,80/Dia 

Táxis CB de Leiria, Ld.ª ..............................................................  €15,00/Dia 

Táxis Souto Pro 2000, ................................................................ €14,00/Dia 

A firma Táxis Souto Pro 2000, Ldª, apresentou ainda uma proposta alternativa, 
para os dois circuitos no valor de €30,00/dia. 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, e não 
havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto público, encerrando os 
trabalhos.” 

ANÁLISE DE PROPOSTAS 

RELATÓRIO 

“Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e cinco, pelas 
doze horas, reuniu no Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de 
Leiria, a Comissão de Análise de Propostas do Concurso para Transportes Escolares – 
Circuitos Especiais – Ano Lectivo 2005/2006, designada pela Exm.ª Senhora Presidente da 
Câmara em 27/07/2005, para proceder à apreciação das propostas admitidas no concurso 
limitado, conforme convites da CML, constituída pelos Senhores: 

- Paulo Manuel F. G. Felício – Técnico Superior de 2.ª Classe; 

- Isabel M.ª Pereira Ferreira Quintal, Educadora de Infância; 

- M.ª Da Graça Monteiro Videira – Assistente Administrativa Especialista 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada 
pela Comissão de Abertura de Propostas, na qual se conclui que foram admitidos os cinco 
concorrentes presentes ao concurso. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 
Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, e Portaria n.º 766/84, de 
27 de Setembro, esta Comissão propõe adjudicar o circuito n.º 21 a Avelino Pereira 
Correia  pelo valor de €11,80/dia , e o circuito n.º 22 à firma Horácio de Jesus Faustino, 
Ldª. pelo valor de € 12,80/dia , por serem os concorrentes que apresentaram a proposta de 
mais baixo preço. 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Exm.ª 
Câmara Municipal para conhecimento e decisão.” 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com o proposto no 
relatório da comissão de análise acima transcrito, delibera por unanimidade adjudicar 
o Circuito Especial n.º 21 ao concorrente AVELINO P EREIRA CORREIA pelo valor de 
€11,80/Dia, e o circuito n.º 22 à firma Horácio de Jesus Faustino, Ldª. pelo valor de 
€12,80 (doze euros e oitenta cêntimos). 

Mais delibera, por considerar urgente, dispensar a audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar tigo 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DOS MARRAZES – ACORDO D E COLABORAÇÃO 

N.º 1770/05 Presente a minuta do Acordo de Colaboração que a seguir se transcreve: 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
Considerando a necessidade de se proceder a obras de remodelação e 

ampliação no edifício escolar do 1.º ciclo de Marinheiros, freguesia de Marrazes, e não 
dispondo o Município de Leiria de instalações próprias na sua área de influência, entre este 
Município, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara 
Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, e a Fábrica da Igreja Paroquial dos 
Marrazes, com sede em Marrazes, freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 501 222 
987, representado pelo seu Presidente, Padre Augusto Gomes Gonçalves, é celebrado o 
presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.º 
A Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes disponibiliza, ao Município de Leiria, 

as instalações necessárias às actividades da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, durante o tempo necessário à reparação/ampliação do 
edifício; 

2.º 
O espaço disponibilizado (Centro Pastoral da Quinta da Matinha) é composto 

por 4 salas de actividades, salas polivalente e de apoio, casas de banho, zonas de acesso e 
de recreio; 

3.º 
As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de 

abastecimento de água e de energia eléctrica; 
4.º 

O Município de Leiria compromete-se a custear as despesas decorrentes da 
adaptação e beneficiação das instalações;  

5.º 
Mais se compromete a comparticipar nas despesas inerentes ao consumo de 

água, energia eléctrica, aquecimento e limpeza dos espaços cedidos; 
6.º 

O Município de Leiria, para fazer face às despesas referidas nas cláusulas 
anteriores, transfere, trimestralmente, com efeitos a partir de Janeiro de 2005, inclusivé, para 
a Fábrica da Igreja Paroquial de Marrazes, a verba de €2.700,00 (€900,00 mensal) e equipa 
as instalações com o mobiliário e recursos didácticos necessários ao funcionamento das 
actividades; 

7.º 
O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram no 

momento da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem utilizadas, a 
mantê-las em bom estado de conservação; 

8.º 
O presente acordo de colaboração poderá ser revisto por consenso entre as 

duas partes. 
9.º 

O presente acordo de colaboração está isento do Imposto do Selo por força do 
disposto na alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, 
ambos do Artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 
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A Câmara, analisou o assunto e, ao abrigo das dispo sições conjugadas da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 1 do art igo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro e da alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de  Janeiro, delibera por 
unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima t ranscrito e autorizar a Senhora 
Presidente a proceder à sua assinatura. 

** 

Ponto número quinze  

TOPONÍMIA 

FREGUESIA DE CORTES 

N.º 1771/05 A Comissão Municipal de Toponímia, concordou com a atribuição dos 
topónimos abaixo designados, conforme solicitado pela Junta de Freguesia através dos 
ofícios 323/05 e 331/05, com n/registo de entrada 31282 e 31281 de 18.11.2005, pelo que 
propõe  sua aprovação. 

AMOREIRA 

- TRAVESSA DOS TREMOÇAIS – com início na Rua Principal e sem saída. 

Historial:  

Denominação atribuída, devido à existência de terrenos com tremoçais e assim ser 
conhecido o local desde longa data. 

- TRAVESSA DA PEDREIRA – com início na Rua Principal e sem saída. 

Historial:  

Denominação atribuída, devido à existência de pedreiras e assim ser conhecido o local 
desde longa data.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliber a por unanimidade atribuir o 
topónimo acima indicado na freguesia de Cortes 

** 

FREGUESIA DE LEIRIA 

N.º 1772/05 Atendendo que os proprietários dos edifícios localizados junto à Escola Dr. 
José Saraiva, indicaram como topónimo, para efeitos de registo na Conservatória do 
Registo Predial e Repartição de Finanças, a denominação  de Largo António José Saraiva, 
propõe esta Comissão Municipal de Toponímia o seguinte: 

1 – A revogação de deliberação tomada pelo executivo camarário em 2005.07.18; 
2 - Manter para todos os efeitos legais a deliberação tomada em 16.12.2002, na qual 

se atribuiu o topónimo LARGO ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, na redacção 
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dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliber a por unanimidade atribuir o 
topónimo acima indicado na freguesia de Leiria. 

** 

FREGUESIA DE MARRAZES 

N.º 1773/05 A Comissão Municipal de Toponímia concordou atribuir o topónimo Travessa 
1º. de Dezembro, com início  na Rua da Cova e com fim na Rua 1º. de Dezembro, no lugar 
de Gândara dos Olivais, da respectiva freguesia conforme solicitado através do seu ofício 
1112/05 de 05.0905, com a Ent. n.º 23935 de 2005.07.09. 

Historial:  

Denominação atribuída em virtude de se tratar de data comemorativa “1º. De Dezembro de 
1640”, que pôs termo ao reinado de Filipe III e permitiu a instauração da independência 
nacional. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliber a por unanimidade atribuir o 
topónimo acima indicado na freguesia de Marrazes 

** 

FREGUESIA DE POUSOS 

N.º 1774/05 A Comissão Municipal de Toponímia, concordou com a atribuição do 
topónimo “ Beco do Casal”, sito no lugar do Campo Amarelo, com início na Travessa dos 
Ferreiros e sem fim definido, conforme solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, 
através do ofício 663/05, com n/registo de entrada 30982 de 16.11.2005, pelo que propõe a 
sua aprovação. 

Historial: 

Denominação atribuída, em virtude de assim ser conhecido o local desde longa data pelos 
moradores. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliber a por unanimidade atribuir o 
topónimo acima indicado na freguesia de Pousos. 

** 

Ponto número dezasseis 
PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA 

N.º 1775/05 Retirado. 

** 
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Ponto número dezassete 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE O 
MUNICÍPIO DE LEIRIA E A “CERCILEI - COOPERATIVA DE ENSINO E REABILITAÇÃO 
DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE LEIRIA C.R.L.” 

N.º 1776/05 Pela Sr.ª Vereadora Eng.º Isabel Gonçalves foi presente o ofício da “Cercilei 
– Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria C.R.L.”, 
solicitando a renovação do Protocolo de Colaboração para a Prática da Hipoterapia. 

Para o efeito, propõe a Sr.ª Vereadora a minuta do protocolo de colaboração em epígrafe, 
cujo teor se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoter apia entre o Município de Leiria e 
a “Cercilei - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria 
C.R.L.” 

Considerando que: 

- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e 
motor; 

- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 
recreação e mutuação; 

- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto 
leque de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados 
do ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes 
da CERCILEI; 

- a CERCILEI dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil 
subsidiar a actividade na sua totalidade; 

- se trata de crianças e jovens com deficiência mental, sendo algumas completamente 
dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante 
do adulto, para a realização das várias actividades. 

Assim, entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 
Vieira de Campos Costa, N.I.P.C. 505 181 266, como primeira outorgante, e a CERCILEI – 
Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria, C.R.L., instituição 
de utilidade pública, criada por despacho publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, 
de 9 de Fevereiro de 1980, e de acordo com a publicação na 3.ª Série do Diário da 
República, n.º 152, de 2 de Julho de 1990, com sede na Rua das Moitas Altas, 279, 
Pinheiros, Marrazes, 2401 - 976 Leiria, como segunda outorgante, doravante designada por 
CERCILEI, representada por Maria Cristina Meireles, é celebrado, ao abrigo do disposto na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo 
de colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

São objectivos da hipoterapia: 

a) normalizar o tónus muscular; 
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b) facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

c) mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

d) estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

e) desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

f) melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

g) melhorar o equilíbrio; 

h) aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

i) melhorar a circulação e a respiração; 

j) melhorar a integração sensorial; 

k) inibir padrões de movimentos anormais; 

l) aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

m) estimular a motivação; 

n) incentivar a comunicação e as apetências sociais e  

o) desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Obrigações da CERCILEI) 

A CERCILEI obriga-se a:  

a) disponibilizar um Técnico de Serviço Social, um Fisioterapeuta, dois Terapeutas 
Ocupacionais e um Motorista para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 
Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e 
regresso às instalações da Cercilei, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 
listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 
hipoterapia; 

d) enviar à primeira outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, 
o Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 
para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) à CERCILEI, pela 
participação de 16 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2005 e termina no dia 30 de 
Junho de 2006, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 
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CLÁUSULA QUINTA 

(Casos Omissos ) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 
artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 
Código do Imposto do Selo. 

Leiria, _____ de Dezembro de 2005 

 

A primeira outorgante        A segunda outorgante 

 

_______________________   _______________________» 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo de 
colaboração em epígrafe delibera por unanimidade ap rová-la, conferir poderes à Sr.ª 
Presidente para proceder à sua assinatura e atribui r-lhe efeitos a 1 de Setembro do 
corrente ano . 

** 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE O 
MUNICÍPIO DE LEIRIA E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAU LO VI – LAR DE SANTA 
ISABEL 

N.º 1777/05 Pela Sr.ª Vereadora Eng.º Isabel Gonçalves foi presente o ofício do Centro 
Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel solicitando a renovação do Protocolo de 
Colaboração para a Prática da Hipoterapia. 

Para o efeito, propõe a Sr.ª Vereadora a minuta do protocolo de colaboração em epígrafe, 
cujo teor se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoter apia entre o Município de Leiria e 
o Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa I sabel 

Considerando que: 

a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro psíquico, bem estar 
emocional e comportamental; 

a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, recreação 
e mutuação; 

a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque de 
estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do ponto de 
vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 
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a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes do Lar 
de Santa Isabel. 

o Lar de Santa Isabel dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil 
subsidiar a actividade na sua totalidade; 

se trata de crianças e jovens com dificuldades de motivação/concentração e entusiasmo 
para as actividades que desenvolvem quer a nível escolar quer a nível profissional, com 
problemas emocionais/afectivos resultado da situação familiar. 

Assim, entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 
Vieira de Campos Costa, N.I.PC. 505 181 266, como primeira outorgante, e o Centro Social 
Paroquial Paulo VI - Lar Santa Isabel, a seguir designado por Lar de Santa Isabel, com sede 
na Rua Tenente Valadim, 66, 2410-190 Leiria, reconhecida por despacho de 27 de Janeiro 
de 1970, publicado na 3.ª série do Diário da República, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 1970, 
como segundo outorgante, representado por Maria da Conceição S. e Sousa Lopes, é 
celebrado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, o presente protocolo de colaboração para a prática de Hipoterapia que se 
rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

São objectivos da hipoterapia: 

a) normalizar o tónus muscular; 

b) facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

c) mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

d) estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

e) desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

f) melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

g) melhorar o equilíbrio; 

h) aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

i) melhorar a circulação e a respiração; 

j) melhorar a integração sensorial; 

k) inibir padrões de movimentos anormais; 

l) aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

m) estimular a motivação; 

n) incentivar a comunicação e as apetências sociais e  

o) desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Obrigações do Lar Santa Isabel) 

O Lar Santa Isabel obriga-se a: 
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a) disponibilizar duas Educadoras Sociais e um Motorista para acompanhamento dos 
alunos/utentes às sessões de Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e 
regresso às instalações do Lar Santa Isabel, de acordo com o calendário e horário 
estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 
listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 
hipoterapia; 

d) enviar à segunda outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente 
preenchido, o Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 
para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) ao Lar de Santa Isabel, pela 
participação de 24 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Outubro de 2005 e termina no dia 30 de 
Junho de 2006, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 
artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 
Código do Imposto do Selo. 

Leiria, _____ de Dezembro de 2005 

A primeira outorgante         O segundo outorgante 

_______________________   _______________________» 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo de 
colaboração em epígrafe delibera por unanimidade ap rová-la, conferir poderes à Sr.ª 
Presidente para proceder à sua assinatura e atribui r-lhe efeitos a 1 de Outubro do 
corrente ano. 

** 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE O 
MUNICÍPIO DE LEIRIA E O NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA D A ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL 

N.º 1778/05 Pela Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves foi presente o ofício do Núcleo 
Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral solicitando a renovação 
do Protocolo de Colaboração para a Prática da Hipoterapia. 

Para o efeito, propõe a Sr.ª Vereadora a minuta do protocolo de colaboração em epígrafe, 
cujo teor se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoter apia entre o Município de Leiria e 
o Núcleo Regional de Leiria da Associação Portugues a de Paralisia Cerebral 

Considerando que  

a terapia assistida por cavalos é um método que permite que a criança tenha uma 
vivência de muitos acontecimentos em simultâneo, e no qual as acções, reacções e 
informações são numerosas; 

um dos aspectos mais importantes neste tipo de tratamento é a consciencialização das 
crianças e jovens das suas capacidades e não das suas incapacidades, trabalhando a 
criança como um todo, tanto pelo lado psíquico como pelo lado somático; 

a terapia assistida por cavalos tem como objectivo proporcionar o desenvolvimento de 
potencialidades, respeitando os limites e visando a integração na sociedade de forma a 
obter benefícios físicos, psicológicos, educativos e sociais; 

os movimentos rítmicos e precisos do cavalo, a liberdade provocada pela sensação de 
cavalgar e o contacto directo com a natureza são capazes de fazer verdadeiros milagres no 
tratamento e recuperação de pessoas com problemas motores, mentais e emocionais; 

a cadência rítmica e constante do cavalo proporciona uma forma ideal de trabalho e 
estimulação;  

a possibilidade de variar as cadências, aumentando ou diminuindo os ritmos do 
movimento, assim como a variação do movimento do cavalo permitem uma grande 
variabilidade de estimulação. Por cada minuto a cavalo a passo, este transmite cento e dez 
impulsos neurosensoriais ao utente; 

o cavalo confere movimento e o movimento é vida. 

Assim, entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 
Vieira de Campos Costa, N.I.P.C. 505 181 266, como primeira outorgante, e o Núcleo 
Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, cuja constituição se 
encontra publicada na 3.ª Série do Diário da República n.º 146, de 27 de Junho de 1998, 
como segundo outorgante, a seguir designado por Núcleo Regional de Leiria da APPC, com 
sede na Rua Verde Pinho, Lote 1, n.ºs 201, 207 e 213, r/c, Freguesia de Marrazes, 
Concelho de Leiria, com o cartão de identificação de entidade equiparada a pessoa 
colectiva n.º 901 324 698, representado pela sua Presidente Lúcia Maria da Luz Ferreira 
Bento, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo de colaboração para a prática de 
Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 
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São objectivos da hipoterapia: 

a) melhorar o equilíbrio; 

b) fortalecer a musculatura; 

c) melhorar a coordenação, reflexos e planificação motora; 

d) melhorar a capacidade de relaxamento muscular; 

e) alterar padrões de movimento desadequados; 

f) normalizar o tónus; 

g) melhorar o controlo postural; 

h) melhorar os padrões cardio-respiratórios; 

i) fomentar a confiança e a concentração; 

j) incrementar a interacção social; 

k) melhorar a auto-estima e a auto-confiança; 

l) melhorar a capacidade de atenção e concentração; 

m) aprender a cuidar do cavalo; 

n) conhecer o equipamento do cavalo e a sua ordem de colocação; 

o) montar e desmontar do cavalo a passo, trote e galope; 

p) desenvolver o respeito pelos animais; 

q) aumentar o número de vivências; 

r) criar relações de amizade com os companheiros. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Obrigações do Núcleo Regional de Leiria da APPC) 

O Núcleo Regional de Leiria da APPC obriga-se a: 

a) disponibilizar um Fisioterapeuta e um Terapeuta Ocupacional para acompanhamento 
dos alunos/utentes às sessões de Hipoterapia;  

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até à “Quinta do Pinheiro Manso” e 
regresso às instalações do Núcleo Regional de Leiria da APPC, de acordo com o 
calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 
listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 
hipoterapia; 

d) enviar à segunda outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente 
preenchido, o Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Obrigações do Município de Leiria) 
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A primeira outorgante obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 
para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) ao Núcleo Regional de Leiria 
da APPC, pela participação de 12 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2005 e termina no dia 30 de 
Junho de 2006, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 
artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 
Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ___ de Dezembro de 2005 

A primeira outorgante    O segundo outorgante 

_______________________   ______________________» 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo de 
colaboração em epígrafe delibera por unanimidade ap rová-la conferir poderes à Sr.ª 
Presidente para proceder à sua assinatura e a atrib uir-lhe efeitos a 1 de Setembro do 
corrente ano. 

** 

APOIO PARA LIGAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRIC A DE BAIXA 
TENSÃO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTI VA DO VALE DO 
HORTO 

N.º 1779/05 Presente o ofício n.º 27005, de 11/10/2005, da Associação Recreativa, 
Cultural e Desportiva do Vale do Horto, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio 
para a ligação do ramal de alimentação eléctrica de baixa tensão para o polidesportivo de ar 
livre. 
Considerando que se trata de um equipamento desportivo que servirá todo o Concelho, 
propõe a Sr.ª Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara 
Municipal de Leiria atribua à Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Vale do Horto, 
um apoio no valor total de €847,38 (oitocentos e quarenta e sete euros e trinta e oito 
cêntimos), para fazer face às despesas com a respectiva ligação do ramal de alimentação 
eléctrica para o polidesportivo de ar livre. 

 A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das dispos ições conjugadas da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 
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da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade atribuir 
à Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do V ale do Horto um apoio no valor 
total de €847,38 (oitocentos e quarenta e sete euro s e trinta e oito cêntimos) para fazer 
face às despesas com a respectiva ligação do ramal de alimentação eléctrica para o 
polidesportivo de ar livre. 

** 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE O 
MUNICÍPIO DE LEIRIA E A “OÁSIS – ORGANIZAÇÃO DE APO IO E SOLIDARIEDADE 
PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL 

N.º 1780/05 Pela Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves foi presente o ofício da “OÁSIS – 
Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” solicitando a renovação do 
Protocolo de Colaboração para a Prática da Hipoterapia. 

Para o efeito, propõe a Sr.ª Vereadora a minuta do protocolo de colaboração em epígrafe, 
cujo teor se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e a 
“Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” 

Considerando que: 

a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e motor; 

a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, recreação 
e mutuação; 

a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque de 
estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do ponto de 
vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os utentes da OÁSIS; 

a OÁSIS dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil subsidiar a 
actividade na sua totalidade; 

se trata de jovens e adultos com deficiência mental, sendo alguns completamente 
dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante do 
adulto, para a realização das várias actividades. 

Assim, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 
outorgante, e a “OÁSIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social”, 
reconhecida como instituição de utilidade pública, de acordo com a publicação na III.ª Série 
do Diário da República, n.º 40, de 17 de Fevereiro de 1992, com sede na Rua do Oásis, n.º 
11, Vale Sepal, Pousos, 2410 – 279 Leiria, como segunda outorgante, doravante designada 
por OÁSIS, representada por Clementina Fernandes, na qualidade de Presidente da 
Direcção é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo de colaboração para a prática de 
Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

São objectivos da hipoterapia: 

a) normalizar o tónus muscular; 

b) facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

c) mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

d) estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

e) desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

f) melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

g) melhorar o equilíbrio; 

h) aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

i) melhorar a circulação e a respiração; 

j) melhorar a integração sensorial; 

k) inibir padrões de movimentos anormais; 

l) aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

m) estimular a motivação; 

n) incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

o) desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Obrigações da OÁSIS) 

A OÁSIS obriga-se a:  

a) disponibilizar duas monitoras para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões 
de Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e 
regresso às instalações da OÁSIS, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 
listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 
hipoterapia; 

d) enviar à primeira outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, 
o Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 
para o efeito, o valor mensal de €400,00 (quatrocentos euros) à OÁSIS, pela participação de 
16 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 
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CLÁUSULA QUARTA 

(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2005 e termina no dia 30 de 
Junho de 2006, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 
artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 
Código do Imposto do Selo. 

 

Leiria, _____ de Dezembro de 2005 

 

A primeira outorgante    A segunda outorgante 

_______________________   _______________________» 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo de 
colaboração em epígrafe delibera por unanimidade ap rová-la conferir poderes à Sr.ª 
Presidente para proceder à sua assinatura e a atrib uir-lhe efeitos a 1 de Setembro do 
corrente ano. 

** 

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA SECUND ÁRIA DOMINGOS 
SEQUEIRA – RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 2037/02 D E 18 DE NOVEMBRO DE 
2002 

N.º 1781/05 No âmbito da alteração ao Protocolo de Utilização do Ginásio da Escola 
Secundária Domingos Sequeira, presente em Reunião de Câmara de 2002.11.18, e na 
sequência da Informação Interna n.º 14628/04, o referido protocolo deverá ser alterado na 
sua redacção, designadamente na sua Cláusula 4.ª (Duração do Protocolo). 
Assim, propõe a Sr.ª Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que na deliberação 
n.º 2037/02 da acta n.º 44, onde se lê   “...podendo ser renovado anualmente.” deverá ler-
se “ ... prorrogando-se sucessivamente por iguais períodos, salvo se alguma das partes o 
denunciar com pré aviso de 60 dias para o final do prazo.” 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das dispos ições conjugadas da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e das alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro e da alínea a) do n.º 4 d o artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02 de  11 de Janeiro, delibera por 
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unanimidade concordar com a respectiva rectificação  da deliberação n.º 2037/02, de 
18 de Novembro de 2002, de acordo com o acima trans crito. 

** 

Ponto número dezoito 
RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DA INSPECÇÃO  PERIÓDICA DO 
ELEVADOR N.º EE.10.09.283 (INT. 13117/05) 

N.º 1782/05 Presente uma informação do Sector de Licenciamentos Diversos, referente 
à cobrança de uma inspecção do elevador n.º EE.10.09.283 do Prédio sito no Largo do 
Tribunal, n.º 3 em Leiria referindo que por lapso destes serviços, foi cobrada indevidamente 
o valor da taxa de €80.00 (oitenta euros), liquidada através do documento de receita n.º 
28107, de 2005/10/12, quando deveria ser cobrado o valor de €46,08, atendendo que foi 
requerido pelo Condomínio do Prédio sito na Av.ª Marquês de Pombal, Lote 11 Leiria, uma 
inspecção periódica, quando deveria ter sido uma reinspecção. 

Assim, deverá ser aquela entidade ressarcida do valor pago em excesso, isto é, 
ser restituída a quantia de €35,84 (trinta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos). 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade autorizar a 
restituição de €35,84 (trinta e cinco euros e oiten ta e quatro cêntimos) ao Condomínio 
do Prédio sito na Av.ª Marquês de Pombal, Lote 11 L eiria, no montante de €35,00 
(trinta e cinco euros) relativa à cobrança paga em excesso. 

** 

MERCADO LEVANTE DE LEIRIA – ANULAÇÃO DE DÍVIDA (INT . 13511/05 

N.º 1783/05 Presente a informação do Sector de Licenciamentos Diversos, propondo a 
anulação do documento de receita n.º 29026, do mês de Outubro do corrente ano, da 
ocupação de lugar de terrado do Mercado  Levante de Leiria, no valor de €44,52 em nome 
de “Barreira D’ Água Calçado-Comércio a Retalho de Calçado, Ldª.”, titular do lugar N.º 181, 
por motivo de constituição de Firma e ter sido liquidada por Armindo Vieira Ribeiro, sócio 
gerente da firma, anteriormente titular do lugar,  através do DRI n.º 27851, de 10/10/2005. 

A Câmara delibera por unanimidade anular o document o de receita 
individual n.º 29026, de 21/10/2005, pelos motivos mencionados. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE  
FUNCIONAMENTO (ENT. 30777/05) 

N.º 1784/05 Presente o requerimento de Carlos Manuel Gonçalves Cardoso, 
representante legal da Firma PRÓNOITE – Estabelecimentos de Bebidas com Espectáculo, 
Ldª., a solicitar o alargamento do horário de funcionamento, até às 6h00m do 
estabelecimento de BAR sito na Rua Machado Santos, n.º 5 e 7, em Leiria, nos dias 18 e 19 
de Novembro do corrente ano, para comemoração do aniversário do estabelecimento, do 
qual consta o Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara, de 05/11/18 a deferir o pedido. 
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A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 05/11/18 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido para as noite s de 18 e 19 de Novembro findo, a 
título excepcional, nos termos do n.º 1 do artigo 6 .º do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento. 

** 

BAIRRO SOCIAL DA MACEIRA – FIXAÇÃO DE RENDA MÍNIMA (ENT. 25650/03) 

N.º 1785/05 Presente o pedido de Laura Domingos Coimbra Fernandes Norte, moradora 
na Rua da Paz, casa n.º 1, do Bairro Social da Maceira, a solicitar que o pagamento da 
renda da referida casa possa ser efectuado em altura menos difícil, dado ter muitos 
problemas económicos, situação esta que também é confirmada pela Junta de Freguesia de 
Maceira, devido à doença do seu filho.  

Do processo consta informação prestada por Técnica Superior da Divisão de 
Acção Social e Família, propondo a fixação da renda mínima no valor de €3.57 (três euros e 
cinquenta e sete cêntimos) e, em reavaliação posterior pela mesma Divisão, a aplicação 
desse valor mínimo durante o período de Julho de 2003 a Dezembro de 2004, inclusive. 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a i nformação da 
Divisão de Acção Social e Família e fixar a renda m ínima no valor de €3,57 (três euros 
e cinquenta e sete cêntimos) da casa n.º 1 do Bairr o Social da Maceira, durante o 
período de Julho de 2003 a Dezembro de 2004, inclus ive. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTRAS (ENT. 30654/05) 

N.º 1786/05 Presente o requerimento em nome de Cidália Maria da Costa Saraiva Garcês, 
residente na Rua 25 de Abril, n.º 38, Gondalães, concelho de Paredes, a solicitar o lugar N.º 
230,  de Venda por Grosso  do Mercado Falcão, para vender Têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 181 posto a concurso pelo edital 
n.º 262/04, de 25/10/2004 ficou deserto, ao abrigo  do n.º 2 do artigo 15.º do 
Regulamento do Mercado do Falcão, na alteração apro vada pela Assembleia 
Municipal em 2004/09/30, delibera por unanimidade a tribuir o referido lugar a Cidália 
Maria da Costa Saraiva Garcês, pelo valor proposto para base de licitação, que foi de 
€250,00 (duzentos e cinquenta euros) uma vez que re úne os requisitos expressos no 
artigo 13.º do citado Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO  
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTRAS (ENT. 30318/05) 

N.º 1787/05 Presente o requerimento em nome de Fabrasil Importação De Vestuário 
Unipessoal, Lda”, com sede na rua João Castro Osório, 11 – B,  Nossa Senhora da 
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Anunciada, concelho de Setúbal, a solicitar o lugar  n.º 217, de Venda por Grosso do 
Mercado Falcão, para vender Têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 217 posto a concurso pelo edital 
n.º 262/04, de 25/10/2004 ficou deserto, ao abrigo  do n.º 2 do artigo 15.º do 
Regulamento do Mercado do Falcão, na alteração apro vada pela Assembleia 
Municipal em 2004/09/30, delibera por unanimidade a tribuir o referido lugar a Fabrasil 
Importação de Vestuário Unipessoal, Lda, pelo valor  proposto para base de licitação, 
que foi de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) uma  vez que reúne os requisitos 
expressos no artigo 13.º do citado Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dezanove 
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA  À SAMP  

N.º 1788/05 Presente informação da Divisão de Acção Social e Família: 

“Pela SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos, foi apresentado à Câmara uma 
proposta de continuidade do “Projecto Novas Primaveras”, para o período de Outubro de 
2005 a Junho de 2006, tendo em conta o sucesso do Mesmo, no âmbito das terapias 
expressivas na terceira idade no período de 2004/2005, e que envolveu cerca de 600 
idosos do concelho – na sua maioria inseridos em equipamentos sociais, Lares, Centros de 
Dia, Centros de Convívio e Apoio Domiciliário – tendo culminado no dia 06 de Julho, com 
uma actuação de 255 idosos nas instalações do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. 

O Projecto Novas Primaveras pretende oferecer oportunidades aos idosos para 
participarem activamente em actividades nas áreas da música, dança e teatro. Uma equipa 
constituída por um músico, um bailarino e um actor, deslocar-se-ão uma vez por mês às 
freguesias/IPPS’s que aderirem ao Projecto, estimulando a criatividade e as práticas 
expressivas individuais e de grupo. 

A proposta apresentada, pressupõe a parceria entre a SAMP – Sociedade Artística Musical 
dos Pousos, a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, Instituições Privadas de 
Solidariedade Social e Lares, o que, à semelhança do projecto inicial, prevê a 
comparticipação de 50% da Câmara Municipal, e o restante pelas Juntas de Freguesia e 
IPSS’s/Lares. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, tendo em conta a melhoria de 
vida que se pretende para os idosos do concelho, no meadamente pela sua ocupação 
saudável, e o interesse municipal desta iniciativa,  no uso da competência prevista na 
alínea b) do nº 4 do artigo 64.º. da Lei nº 169/99,  de 18 de Setembro, na redacção dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade atribuir uma 
comparticipação financeira no total de €11.178,00 ( onze mil cento e setenta e oito 
euros), à SAMP – Sociedade Artística Musical dos Po usos, a pagar em quatro 
tranches no valor de €2.794,50 (dois mil setecentos  e noventa e quatro euros e 
cinquenta cêntimos), sendo que, a primeira deverá s er paga em Novembro de 2005, e 
as restantes em Janeiro, Março e Maio de 2006. 
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Mais delibera que a Divisão de Acção Social e Famíl ia deverá acompanhar o 
desenvolvimento do Projecto, nomeadamente na sua ar ticulação com as Juntas de 
Freguesia, IPSS’s e Lares envolvidos.  

** 
PROJECTO VIVER MELHOR / BAIRRO SÁ CARNEIRO - ACORDO  DE PARCERIA  

N.º 1789/05 Presente informação da Divisão de Acção Social e Família: 

“O Projecto “Viver Melhor/Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, promovido pela 
Câmara Municipal em parceria com outras entidades públicas e privadas, tem como 
principais objectivos a promoção da participação da população do Bairro Dr. Francisco Sá 
Carneiro no exercício da cidadania através da alteração de comportamentos individuais e 
colectivos e da melhoria de imagem do Bairro junto da comunidade exterior. 

Em 2004, elaborou nova candidatura ao POEFDS – Eixo 5 – Apoio ao 
Desenvolvimento Social e Comunitário, tendo a mesma sido aprovada, e iniciado a 01 de 
Janeiro de 2005. O referido projecto centra-se em duas tipologias: a 5.1.2.1. – promoção da 
participação e da acção comunitária e 5.1.2.2. – Melhoria das competências sociais e 
pessoais. 

No âmbito desta segunda tipologia, o Projecto Viver Melhor está a desenvolver 
Acções de Mobilização e acompanhamento às famílias através duma metodologia que 
designou: Acção de Intervenção Centrada na Família, que pretende promover a integração 
das famílias na comunidade e fomentar o exercício da cidadania através duma intervenção 
concertada entre diversas entidades, que intervém  junto destas famílias, e com as quais se 
estabeleceu parceria. 

No decurso das reuniões convocadas pelo Projecto, com os principais 
intervenientes nestas famílias, e que estão expressa no texto que se segue, foi elaborado o 
Acordo de Parceria, que abaixo de transcreve: 

ACORDO DE PARCERIA 

Considerando os objectivos específicos do Projecto VIVER MELHOR/ Bairro Dr. Francisco 
Sá Carneiro, promovido pelo Município de Leiria: 

1) participação de 25% de indivíduos residentes no Bairro e da comunidade 
envolvente em acções de animação sociocultural, intergeracional e multicultural, 
promovidas no interior e no exterior do Bairro; 

2) fomentar a rentabilização e articulação de recursos da comunidade através do 
estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas com vista á 
maior autonomia dos indivíduos e famílias residentes no Bairro; 

3) Participação gradual da população do Bairro, no exercício da cidadania, através 
da alteração de comportamentos individuais e colectivos;  

o Acordo e respectivo Anexo têm por finalidade definir o funcionamento, em parceria, da 
Acção “Intervenção Centrada na Família”, que visa a identificação das necessidades das 
famílias, os recursos e os suportes formais e informais que podem satisfazer essas 
necessidades; a ajuda às famílias na utilização das suas próprias capacidades para 
resolução dos seus problemas; e a mobilização de entidades no sentido de articularem e 
monitorizarem a intervenção junto das famílias, e, da qual fazem parte as seguintes 
entidades parceiras: 
- Município de Leiria; 
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- Centro Distrital de Segurança Social de Leiria; 
- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria; 
- Agrupamento Escolar de Marrazes; 
- Comissão Social de Freguesia de Marrazes; 
- Centro de Saúde Dr.º Arnaldo Sampaio; 
- Nova Habitação Cooperativa (Social); 
- Vida Plena – Associação de Solidariedade Social de Leiria; 
- Clube Bus – Associação de Solidariedade de Leiria. 
Para a prossecução das suas actividades, as entidades parceiras acordam entre si, o 
desempenho das seguintes competências: 

I 
• Projecto Viver Melhor/ Município de Leiria assume a coordenação da Intervenção 

Centrada na Família ao nível de: 
1) marcação de reuniões; 
2) elaboração de ordens de trabalho das reuniões com a colaboração/propostas dos 

representantes das entidades parceiras; 
3) divulgação da ordem de trabalhos estabelecida (com antecedência de três dias, 

sempre que possível), junto das entidades parceiras; 
4) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
5) facultar informações sobre as famílias em acompanhamento, garantindo o sigilo e 

a defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
6) participar activamente, em conjunto com os outros parceiros, no Diagnóstico 

Familiar, na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

7) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros lhe for 
atribuída essa função; 

• Centro Distrital de Segurança Social de Leiria: 
1) apresentar propostas para elaboração de ordens de trabalho, das reuniões de 

parceria; 
2) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
3) facultar informação sobre as famílias em acompanhamento, garantindo o sigilo e a 

defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
4) participar activamente, em conjunto com outros parceiros no Diagnóstico Familiar, 

na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

5) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros, lhe for 
atribuída essa função. 

• Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria:  
1) apresentar propostas para elaboração de ordens de trabalho, das reuniões de 

parceria; 
2) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
3) facultar informação sobre as famílias em acompanhamento, garantindo o sigilo e a 

defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
4) participar activamente, em conjunto com outros parceiros no Diagnóstico Familiar, 

na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

5) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros, lhe for 
atribuída essa função. 

• Agrupamento Escolar de Marrazes: 
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1) apresentar propostas para elaboração de ordens de trabalho, das reuniões de 
parceria; 

2) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
3) facultar informação sobre as famílias em acompanhamento, garantindo o sigilo e a 

defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
4) participar activamente, em conjunto com outros parceiros no Diagnóstico Familiar, 

na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

5) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros, lhe for 
atribuída essa função. 

• Comissão Social de Freguesia de Marrazes: 
1) apresentar propostas para elaboração de ordens de trabalho, das reuniões de 

parceria; 
2) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
3) facultar informação sobre as famílias em acompanhamento, garantindo o sigilo e a 

defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
4) participar activamente, em conjunto com outros parceiros no Diagnóstico Familiar, 

na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

5) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros, lhe for 
atribuída essa função. 

• Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio: 
1) apresentar propostas para elaboração de ordens de trabalho, das reuniões de 

parceria; 
2) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
3) facultar informação sobre as famílias em acompanhamento , garantindo o sigilo e a 

defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
4) participar activamente, em conjunto com outros parceiros no Diagnóstico Familiar, 

na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

5) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros, lhe for 
atribuída essa função. 

• Nova Habitação Cooperativa (Social): 
1) apresentar propostas para elaboração de ordens de trabalho, das reuniões de 

parceria; 
2) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
3) facultar informação sobre as famílias em acompanhamento, garantindo o sigilo e a 

defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
4) participar activamente, em conjunto com outros parceiros no Diagnóstico Familiar, 

na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

5) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros, lhe for 
atribuída essa função. 

• Vida Plena – Associação de Solidariedade Social de Leiria: 
1) apresentar propostas para elaboração de ordens de trabalho, das reuniões de 

parceria; 
2) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
3) facultar informação sobre as famílias em acompanhamento, garantindo o sigilo e a 

defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
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4) participar activamente, em conjunto com outros parceiros no Diagnóstico Familiar, 
na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

5) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros, lhe for 
atribuída essa função. 

• Clube Bus – Associação de Solidariedade de Leiria: 
1) apresentar propostas para elaboração de ordens de trabalho, das reuniões de 

parceria; 
2) garantir a presença de um interlocutor em todas as reuniões; 
3) facultar informação sobre as famílias em acompanhamento, garantindo o sigilo e a 

defesa dos direitos dos indivíduos/famílias; 
4) participar activamente, em conjunto com outros parceiros no Diagnóstico Familiar, 

na elaboração do Plano de Intervenção para cada família e no respectivo 
acompanhamento; 

5) assumir as funções de gestor de caso, quando em reunião de parceiros, lhe for 
atribuída essa função. 

II 
O presente Acordo de Parceria será fotocopiado, ficando cada um dos intervenientes na 
posse de um exemplar. 

III 
O presente Acordo de Parceria vigorará relativamente ao Projecto Viver Melhor/Bairro Dr. 
Francisco Sá Carneiro (Janeiro 2005 a Dezembro de 2006) devendo, gradualmente, ser 
alargado o seu âmbito de intervenção ao restante território da freguesia de Marrazes em 
estreita articulação com a Comissão Social de Freguesia, criada em 10 de Março de 2005. 

IV 
O presente Acordo de Parceria é aceite nos termos exarados. 

Anexo ao Acordo de Parceria 

As entidades subscritoras do Acordo de Parceria do Projecto Viver Melhor/Bairro Dr. 
Francisco Sá Carneiro, promovido pelo Município de Leiria, assumem desenvolver os 
seguintes procedimentos integrados, relativamente à Acção “Intervenção Centrada na 
Família”, estruturados em três fases: 

1.ª FASE: Acolhimento (Identificação, Encaminhamento, Diagnóstico e Plano de 
Intervenção) 

- O acolhimento pode ser efectuado por qualquer um dos técnicos que façam parte 
das entidades parceiras; 

- O técnico que acolhe o indivíduo/família analisa se a situação pode ser tratada no 
âmbito da “Intervenção Centrada na Família”, ou se deve ser encaminhada para 
outra entidade que não integre a parceria, devendo ainda verificar se a situação já 
é acompanhada por alguma das entidades parceiras e se já existe gestor de caso; 
disponibilizando-se a equipa técnica do Projecto Viver Melhor/Bairro Dr. Francisco 
Sá Carneiro, para realizar estes contactos com as entidades parceiras; 

- Se for um primeiro acolhimento, o técnico preencherá a primeira página da ficha de 
atendimento (a criar) e fotocopiará todos os documentos disponíveis e necessários 
à organização do processo familiar, e/ou sendo uma situação acompanhada 
anteriormente, e em conjunto com o indivíduo/família e com os dados obtidos 
através do acolhimento e junto das entidades parceiras elaborará o Diagnóstico e a 
proposta de Plano de Intervenção; 
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- O técnico deve explicar, previamente, ao indivíduo/família quais os procedimentos 
da “Intervenção Centrada na Família” e pedir autorização para a cedência de 
dados pessoais (em documento a criar), e acompanhamento por outra entidade 
parceira; 

- O Plano de Intervenção proposto deverá ser analisado em reunião de Parceiros e 
nomeado(s) o(s) Gestor(es) de Caso. 

2.ª FASE: Negociação (Definição de Recursos e Contratualização) 
O(s) técnico(s) da(s) entidade(s) parceira(s) a quem for distribuída a gestão do 

processo familiar: 
- contactará (em entrevista, em visita ao domicílio ou por telefone, ou outra) com o 

indivíduo/família quando considerar necessário e de acordo com a especificidade 
da situação; 

- promoverá a articulação das entidades parceiras que tenham competências no 
âmbito do Plano de Intervenção do indivíduo/família; 

- elaborará, ou completará, com o indivíduo/família, o Plano de Intervenção; 
- contratualizará, por escrito, com o indivíduo/família o Plano de Intervenção e 

fornecerá ao próprio/a uma cópia do mesmo. 
3.ª FASE: Execução (Acompanhamento e Avaliação) 
É da responsabilidade do(s) técnico(s) gestor(es) do processo familiar: 

- acompanhar a execução do Plano de Intervenção; 
- informar mensalmente, no mínimo, os restantes parceiros sobre a execução das 

acções definidas no Plano de Intervenção; 
- realizar relatório de avaliação do Plano de Intervenção de acordo com as metas 

estabelecidas no mesmo; 
- proceder a proposta de revisão do Plano de Intervenção e respectiva 

contratualização de acordo com as necessidades. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e, tendo em conta a melhoria da 

qualidade de vida dos seus munícipes nomeadamente d aqueles que estão em 
situação de maior desprotecção social, delibera por  unanimidade no uso da 
competência prevista na alínea b) do nº 4 do artigo  64.º. da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, d e 11 de Janeiro, concordar com o 
Acordo de Parceria proposto. 

A Câmara delibera ainda conferir poderes à Sra. Pre sidente para assinar 
o Acordo de Parceria. 

** 
Ponto número vinte  
FESTA DO CÃO 

N.º 1790/05 Presente a rectificação do quadro constante da deliberação n.º 1404/05 de 5 
de Setembro onde a Câmara deliberou por unanimidade enviar um voto de agradecimento a 
todas as empresas/entidades que colaboraram na Festa do Cão 2005. 
Assim, onde se lê: 

 

Empresa Morada Oferta Valor 
monetário Destino final 
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Rações 
Avenal 

Veríssimos, 
L.da 

 

Lugar do Avenal 

2500 Caldas da 
Rainha 

30 sacos de 20kg 
de ração Fluffy 

Energy 
€442.82 

Associação Zoófila 
de Leiria 

Deverá ler-se: 

Empresa Morada Oferta Valor 
monetário Destino final 

Rações Avenal 
Veríssimos, 

L.da 

Lugar do Avenal 

2500 Caldas da 
Rainha 

30 sacos de 20kg 
de ração Fluffy 

Energy 
€444.82 Associação Zoófila 

de Leiria 

 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a rectifi cação acima referida. 

** 
Ponto número vinte e um 
APOIO A S. FILIPE. DESPACHO DE DIVERSO MATERIAL POR  VIA MARÍTIMA 
N.º 1791/05 Em correspondência datada de 28 de Junho de 2004, dirigida à Ex.ma 
Senhora Presidente, o Presidente da Câmara Municipal de S. Filipe referia: 
“As excelentes relações de colaboração mantidas com esta Edilidade, desde os primeiros 
contactos até agora, têm permitido, para além da capacitação de dezenas de formandos 
deste Município nos diferentes Estabelecimentos de ensino nesse País, a concretização de 
iniciativas diversas, tendo por objectivo seja o equacionamento de problemas sociais, seja a 
questão de infraestruturação Municipal e de desenvolvimento. 
(...) 
Nesta perspectiva, contando com a parceria de Municípios Portugueses irmanados e/ou 
com colaboração com S. Filipe, ousamo-nos submeter à apreciação de V. Ex.a a proposta 
de colaboração desse Município amigo, com até 4.000 Euros, para a concretização de 
algumas obras a serem levadas a cabo neste Município, contando com a intervenção 
técnica da empresa portuguesa Ecoténis.” 
Especificando a natureza das obras, tais como a requalificação urbana da localidade  de 
Presídio, na cidade de S. Filipe, com um orçamento de 59.246,68 Euros e a construção de 
um polivalente na localidade de Galinheiro – um dos lugares da Freguesia de S. Lourenço, 
do Concelho de S. Filipe, cujas obras orçamentavam em 28.066,60 Euros, o Presidente do 
Município de S. Filipe reafirmava contar, como habitualmente, com a solidariedade e 
compreensão da Câmara Municipal de Leiria. 
Do contacto estabelecido então com a Ecoténis, colheu-se a informação que o projecto das 
obras em causa avançaria oportunamente, tendo decorrido, entretanto, um espaço de 
tempo de pouco mais de um ano, até que o Presidente de S. Filipe solicitou, de novo, a 
colaboração desta Câmara para a obtenção de facilidades no transporte de diverso material 
destinado ao piso sintético do polivalente e à requalificação urbana de Presídio, e ainda de 
24 beliches, 24 colchões, resguardos, cobertores, edredões, materiais para os balneários, 
como torneiras, chuveiros, etc., perfazendo um volume para dois contentores de 20 pés 
cada, com o peso aproximado de 16 toneladas. 
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Atendendo aos contactos privilegiados que esta Câmara mantém com um transitário 
marítimo sedeado em Lisboa, mas com delegação no Porto, foram solicitados os bons 
ofícios daquela empresa para o embarque se processar no porto de Leixões, atendendo à 
localização da firma Ecoténis em Famalicão, bem como o melhor preço para o frete 
marítimo, a expensas do Município de S. Filipe, no destino. Frisa-se que a grande 
volumetria do material não permitiu o despacho a título gracioso. No entanto, atendendo à 
intervenção desta Câmara, o despacho dos dois contentores ficará bastante acessível para 
a Câmara de S. Filipe, havendo, contudo, outras despesas inerentes ao envio do material e 
que não poderão ser satisfeitas no destino, designadamente, as respeitantes ao 
manuseamento, recepção da carga e enchimento dos contentores, transporte destes vazios 
para o armazém da empresa Ecoténis e posteriormente, após o enchimento, para a doca, 
despacho alfandegário e emissão do documento do frete marítimo, etc. 
Também estas despesas mereceram uma especial atenção da empresa transportadora, já 
que foram fixados valores mínimos, que, no cômputo geral, se cifram em €543,00  
Atendendo a que esta verba não poderá ser satisfeita no destino, propõe-se, que a título de 
contributo, esta Câmara suporte as despesas inerentes ao despacho dos dois contentores, 
no valor de €543,00. 

A Câmara, após analisar o assunto e atendendo a que  as despesas 
inerentes ao despacho do material destinado ao Muni cípio de S. Filipe, não podem ser 
efectuadas no destino, não obstante ter conseguido outras facilidades para o frete 
marítimo de todo o material entre os portos de Leix ões e de S. Filipe, delibera por 
unanimidade a título de contributo para o despacho do material destinado à 
requalificação urbana da localidade de Presídio e p ara a construção de um pavilhão 
polivalente na localidade de Galinheiro da Freguesi a de S. Lourenço, do Concelho de 
S. Filipe, bem como de outros materiais e equipamen tos, suportar os encargos 
inerentes às formalidades do respectivo despacho, s atisfazendo o pagamento da 
factura no valor de €543,00 (quinhentos e quarenta e três euros) do transitário 
marítimo Portmar. 

** 

Ponto número vinte e dois  

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DO MOINHO DE PAPEL 

N.º 1792/05 Pelo Sr. Arq.º António Moreira de Figueiredo e Dr.ª Susana Carvalho foi 
apresentado o projecto final do Museu Moinho do Papel. 

Após ter assistido à apresentação de um breve histo rial do edifício actual e 
das obras a desenvolver, a Câmara delibera por unan imidade aprovar o projecto final 
do Museu Moinho de Papel. 

** 
SUBSÍDIO AO GRUPO CORÁLIS – ANIVERSÁRIO 

N.º 1793/05 Presente o ofício do Grupo Corális com a ENT.28179/05 em que é solicitado 
apoio financeiro para a realização do seu aniversário que consistirá num concerto no 
próximo dia 1 de Dezembro, no Teatro Miguel Franco, em que será convidado a actuar com 
o Corális o Orfeão da Guarda.  

Atendendo ao valor de iniciativas deste tipo para a divulgação do Concelho e 
reconhecendo a importância do Grupo Corális enquanto agente cultural local, propõe-se que 
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seja atribuído ao mesmo, um apoio utilizando para isso a verba prevista no Plano para 
2005, na Rubrica 2.5.1.5-0202-A-264 (Apoio a funcionamento e actividades – Grupos 
Corais) – 12/040701. 

Analisado o assunto e reconhecendo o valor cultural  desta iniciativa pelos 
motivos expostos, a Câmara delibera por unanimidade  e ao abrigo do disposto na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de Setembro, com a nova 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 1 1 de Janeiro, atribuir um apoio ao 
Grupo Corális, para ajudar  a custear as despesas com o concerto do dia 1 de 
Dezembro no Teatro Miguel Franco. 

** 
PROJECTO DA SINALÉTICA DO CASTELO 

N.º 1794/05 No intuito de assegurar os serviços essenciais aos visitantes, o Município de 
Leiria propõe um conjunto de estruturas e equipamentos que considera fundamentais para 
melhorar o espaço de atendimento no tamanho e na aspecto. A criação de sinalética , para 
Indicação de serviços  e sinalética Interpretativa  junto aos pontos de interesse histórico-
arquitectónico, é um serviço fundamental para enriquecer o conteúdo da visita ao 
Monumento. 

Com o objectivo de assegurar alguma uniformização da linguagem utilizada em espaços 
congéneres, o projecto prevê 2 tipos de sinais: indicação  de serviços ou locais, e 
interpretação  dos espaços histórico-arquitectónicos relevantes. O modelo de base para 
este projecto segue as normas adoptadas pelo IPPAR. 
Na sinalética de Interpretação , serão inseridos textos curtos sobre os elementos 
arquitectónicos e plantas de leitura fácil e imediata. O material de suporte será o metal para 
todos os equipamentos previstos e a impressão a 4 cores distintas (sobre o fundo cinzento): 

- Vermelho: elementos gráficos; 
- Preto: plantas/alçados/desenhos; 
- Branco: texto português; 
- Amarelo: texto Inglês. 

Para a sinalética de Indicação deverá ser utilizada a mesma linguagem visual: 
- Vermelho: elementos gráficos (setas); 
- Branco: texto português; 
- Amarelo: texto Inglês. 
 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Projec to da Sinalética do 
Castelo. 

** 
PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação que se apensa ao original da presente 
Acta. 

** 
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Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela Lei n.º 5-A, de 11 de Janeiro, a Câmara d elibera por unanimidade  analisar 
ainda os seguintes assuntos: 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – IDALINA DE SOUSA MATEUS.  

N.º 1795/05 Presente o ofício n.º 2702, de 21/10/2005, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, Entrada n.º 23466, de 5/09/05, acompanhado de um 
pedido apresentado por Idalina de Sousa Mateus, solicitando parecer para a criação de uma 
empresa do ramo de actividade de “Restauração ”, a localizar na Estrada Principal, 
Gândara, Maceira, Leiria. 
Veio a Junta de Freguesia de Maceira, a coberto do ofício n.º 802/05, de 23 de Novembro 
do corrente ano, informar, por um lado, que não há inconveniente na instalação da citada 
empresa e alertar a Câmara, por outro lado, para a circunstância do estabelecimento se 
localizar junto à Estrada Nacional n.º 356/1, devendo ter-se em atenção a questão do 
estacionamento. 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Maceira, constante do ofício n.º 802/05, de 23 de Novembro do 
corrente ano, anexo ao respectivo processo, deliber a por unanimidade ao abrigo da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 1 96-A/01, de 10 de Março, emitir parecer 
favorável à criação da empresa pretendida, a qual d everá possuir instalações 
adequadas e licenciadas para a sua laboração. 

** 
PAGAMENTO DE COMPATICIPAÇÕES À AMLEI RELATIVAS AO 3 .º E 4.º TRIMESTRE 
DE 2005  

N.º 1796/05 Presente os ofícios n.ºs 358 e 404, emitidos pela AMLEI-Área Metropolitana 
de Leiria, respectivamente, em 15-09-05 e 09-11-05 nos quais solicitam o pagamento da 
comparticipação de €4.000,00 por trimestre, conforme   deliberado  pela Junta da AMLEI em 
1 de Fevereiro de 2005. 

Analisando o assunto, a Câmara delibera por unanimi dade concordar com 
valor das respectivas comparticipações e autorizar o respectivo pagamento. 

** 
 “WORLD SWIM FOR MALÁRIA” – APOIO À ASSOCIAÇÃO DE S OLIDARIEDADE 
ACADÉMICO DE LEIRIA (ISENÇÃO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO 
MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA) 
N.º 1797/05 Presente o fax ENTFE – 2005/7014 de 22/11/05, da Associação de 
Solidariedade Académico de Leiria, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para 
a realização do evento em epígrafe, a decorrer no próximo dia 3 de Dezembro de 2005 das 
15H30 às 18H00, no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 
Considerando a importância do enquadramento social e desportivo do movimento 
internacional a que a Associação de Solidariedade Académico de Leiria se associou e tendo 
como objectivo juntar no referido Complexo cerca de 1000 Leirienses, propõe a Sr.ª 
Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a isenção da taxa de utilização das 3 
piscinas (planos de água) do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, durante o período 
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horário supracitado e a atribuição da respectiva indemnização compensatória à Leirisport, 
E.M., bem como a cedência de 800 t-shirts com o brasão do município. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das dispos ições conjugadas da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º com a alínea b) d o n.º 2, do artigo 21.º da Lei n.º159/99, 
de 14 de Setembro, com a alínea b), do n.º 4 do art igo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, d e 11 de Janeiro, apoiar a 
Associação de Solidariedade Académico de Leiria com  a isenção da taxa de utilização 
das 3 piscinas (planos de água) do Complexo Municip al de Piscinas de Leiria, durante 
o período horário das 15H30 às 18H00 no dia 3 de De zembro de 2005, bem como a 
cedência de 800 t-shirts com o brasão do município.  

Mais delibera atribuir a respectiva indemnização co mpensatória à 
Leirisport, E.M., relativa a esta isenção. 

** 
N.º 1798/05 Processo vistoria n.º  8/97 - (fl. - 3)  

De Joaquim Pereira, referente à vistoria efectuada ao edifício que se encontra 
em perigo no Centro Histórico, na Rua Barão de Viamonte, n.º 38 a 46, freguesia de Leiria 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/11/03, delibera por u nanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar tigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de  11 de Janeiro, o despacho 
proferido pela Senhora Presidente em 2005/11/03, o qual ordenou a realização da 
vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos previstos no Regulamento 
de Arrendamento Urbano, nos n.º s 2 e 3 do artigo 89.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, na alínea 
c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18  de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro, e no Código do Procedimento  Administrativo, para: 

2.1   no prazo de 20 dias proceder à execução das o bras de conservação 
necessárias à correcção das deficiências constantes  do auto de vistoria n.º 270/05, ou 
à execução das obras que visem assegurar a estabili zação do edifício e a segurança 
da via pública; 

2.2 no prazo de 120 dias, apresentar projecto globa l para a reabilitação do 
edifício, podendo a Câmara, caso não apresente o pr ojecto no prazo indicado, 
proceder nos termos do artigo 91.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; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 
urgente a decisão tomada; 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Divisão de 
Equipamento e Oficinas, para executar os trabalhos no sentido de assegurar a 
segurança na via pública desde já, colocando protec ções superiores, por forma a 
evitar a queda de algum material na via pública. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 37 de 2005.12.02 

0001848 (75) 

Delibera ainda que seja dado conhecimento do auto d e vistoria ao 
proprietário e ao inquilino. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1799/05 Processo vistoria n.º 21/05 - (fl. - 3)  

De Município de Leiria, referente à vistoria efectuada ao edifício que se 
encontra em perigo no Centro Histórico, na Rua Coronel Artur de Paiva, n.º 20, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/11/03, delibera por u nanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar tigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de  11 de Janeiro, o despacho 
proferido pela Senhora Presidente em 2005/11/03, o qual ordenou a realização da 
vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.º s 2 e 3 do 
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dez embro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, na alínea c)  do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- A/02, de 11 de Janeiro, para: 

2.1 no prazo de 20 dias proceder à execução das obr as de conservação 
necessárias à correcção das deficiências constantes  do auto de vistoria n.º 266/05, ou 
à execução das obras (entaipar vãos exteriores e re tirar materiais soltos ou 
desagregados, salvaguardando e preservando eventuai s elementos arquitectónicos 
relevantes, devendo estes trabalhos ser acompanhado s pela Divisão de Habitação e 
Reabilitação Urbana), que visem assegurar a estabil ização do edifício e a segurança 
da via pública; 

2.2 no prazo de 120 dias, apresentar projecto globa l para a reabilitação do 
edifício, podendo a Câmara, caso não apresente o pr ojecto no prazo indicado, 
proceder nos termos do artigo 91.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; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 
urgente a decisão tomada; 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Divisão de 
Equipamento e Oficinas, para executar os trabalhos no sentido de garantir a 
segurança na via pública, desde já, colocando prote cções laterais, por forma a que o 
material que se solte, caia na zona dos tapumes. 

Delibera ainda que seja dado conhecimento do auto d e vistoria ao proprietário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1800/05 Processo vistoria n.º  22/05 - (fl. - 3) 
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De Município de Leiria , referente à vistoria efectuada ao edifício que se 
encontra em perigo no Centro Histórico, na Rua Coronel Artur de Paiva / Rua Comandante 
João Belo, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/11/03, delibera por u nanimidade o seguinte : 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar tigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de  11 de Janeiro, o despacho 
proferido pela Senhora Presidente em 2005/11/03, o qual ordenou a realização da 
vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.º s 2 e 3 
do artigo 89.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, na alínea c)  do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- A/02, de 11 de Janeiro, para: 

2.1 no prazo de 20 dias proceder à execução das obr as de conservação 
necessárias à correcção das deficiências constantes  do auto de vistoria n.º 264/05, ou 
à execução das obras (entaipar vãos exteriores e re tirar materiais soltos ou 
desagregados, salvaguardando e preservando eventuai s elementos arquitectónicos 
relevantes, devendo estes trabalhos ser acompanhado s pela Divisão de Habitação e 
Reabilitação Urbana), que visem assegurar a estabil ização do edifício e a segurança 
da via pública; 

2.2 no prazo de 120 dias, apresentar projecto globa l para a reabilitação do 
edifício, podendo a Câmara, caso não apresente o pr ojecto no prazo indicado, 
proceder nos termos do artigo 91.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; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 
urgente a decisão tomada; 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Divisão de 
Equipamento e Oficinas, para executar os trabalhos no sentido de garantir a 
segurança na via pública desde já, colocando protec ções laterais, por forma a que o 
material que se solte, caia na zona dos tapumes. 

Delibera ainda que seja dado conhecimento do auto d e vistoria ao 
proprietário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1801/05 Processo vistoria n.º 23/05 - (fl. - 3)  

De Município de Leiria, referente à vistoria efectuada ao edifício que se 
encontra em perigo no Centro Histórico, na Rua do Comércio / Rua 31 de Janeiro, freguesia 
de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/11/03, delibera por u nanimidade o seguinte: 
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1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar tigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de  11 de Janeiro, o despacho 
proferido pela Senhora Presidente em 2005/11/03, o qual ordenou a realização da 
vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.º s 2 e 3 do 
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dez embro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, na alínea c)  do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- A/02, de 11 de Janeiro, para: 

2.1 no prazo de 20 dias proceder à execução das obr as de conservação 
necessárias à correcção das deficiências constantes  do auto de vistoria n.º 265/05, ou 
à execução das obras (entaipar vãos exteriores e re tirar materiais soltos ou 
desagregados, salvaguardando e preservando eventuai s elementos arquitectónicos 
relevantes, devendo estes trabalhos ser acompanhado s pela Divisão de Habitação e 
Reabilitação Urbana), que visem assegurar a estabil ização do edifício e a segurança 
da via pública; 

2.2 no prazo de 120 dias, apresentar projecto globa l para a reabilitação do 
edifício, podendo a Câmara, caso não apresente o pr ojecto no prazo indicado, 
proceder nos termos do artigo 91.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; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 
urgente a decisão tomada; 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Divisão de 
Equipamento e Oficinas, para executar os trabalhos no sentido de garantir a 
segurança na via pública, desde já, colocando prote cções laterais, por forma a que o 
material que se solte, caia na zona dos tapumes, de vendo ainda ser vedado o acesso 
à Rua 31 de Janeiro (dado o avançado estado de degr adação do edifício). 

Delibera ainda que seja dado conhecimento do auto d e vistoria ao 
proprietário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1802/05 Processo vistoria n.º 24/05 - (fl. - 3)  

De Município de Leiria , referente à vistoria efectuada ao edificio que se 
encontra em perigo no Centro Histórico, na Rua Infante D. Henrique, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/11/03, delibera por u nanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar tigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de  11 de Janeiro, o despacho 
proferido pela Senhora Presidente em 2005/11/03, o qual ordenou a realização da 
vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos nos n.º s 2 e 3 do 
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dez embro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, na alínea c)  do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- A/02, de 11 de Janeiro, e no Código 
do Procedimento Administrativo, para: 

2.1 no prazo de 20 dias proceder à execução das obr as de conservação 
necessárias à correcção das deficiências constantes  do auto de vistoria n.º 267/05, ou 
à execução das obras (entaipar vãos exteriores e re tirar materiais soltos ou 
desagregados, colocar perfis metálicos para sustent ar o telhado, salvaguardando e 
preservando eventuais elementos arquitectónicos rel evantes, devendo estes 
trabalhos ser acompanhados pela Divisão de Habitaçã o e Reabilitação Urbana), que 
visem assegurar a estabilização do edifício e a seg urança da via pública; 

2.2 no prazo de 120 dias, apresentar projecto globa l para a reabilitação do 
edifício, podendo a Câmara, caso não apresente o pr ojecto no prazo indicado, 
proceder nos termos do artigo 91.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; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 
urgente a decisão tomada; 

Mais delibera que seja dado conhecimento do auto de  vistoria ao 
proprietário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1803/05 Processo vistoria n.º  31/04 - (fl. - 19) 

De Manuel Dinis Seabra Abreu, residente Rua da Beneficiência, n.º 16, 2.º 
esq.º, freguesia de Leiria, referente à vistoria efectuada ao edifício que se encontra em 
perigo no Centro Histórico, na Rua da Beneficiência / Travessa do Viana / Rua Infante D. 
Henrique, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/11/03, delibera por u nanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar tigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de  11 de Janeiro, o despacho 
proferido pela Senhora Presidente em 2005/11/03, o qual ordenou a realização da 
vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no 
Regulamento de Arrendamento Urbano, nos n.º s 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, par a: 

2.1 no prazo de 20 dias proceder à execução das obr as de conservação 
necessárias à correcção das deficiências constantes  do auto de vistoria n.º 268/05, ou 
à execução das obras (entaipar vãos exteriores e re tirar materiais soltos ou 
desagregados salvaguardando e preservando eventuais  elementos arquitectónicos 
relevantes, devendo estes trabalhos ser acompanhado s pela Divisão de Habitação e 
Reabilitação Urbana), que visem assegurar a estabil ização do edifício e a segurança 
da via pública; 
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2.2 no prazo de 120 dias, apresentar projecto globa l para a reabilitação do 
edifício, podendo a Câmara, caso não apresente o pr ojecto no prazo indicado, 
proceder nos termos do artigo 91.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; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 
urgente a decisão tomada; 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à: 

A) Divisão de Acção Social, no sentido de ser provi denciado o mais 
rapidamente possível um novo alojamento para o inqu ilino, dado o edifício não reunir 
as mínimas condições de segurança para a sua ocupaç ão. 

B) Divisão de Equipamento e Oficinas, para executar  os trabalhos no 
sentido de garantir a segurança na via pública, des de já, colocando protecções 
laterais, por forma a que o material que se solte, caia na zona dos tapumes. 

Delibera ainda que seja dado conhecimento do auto d e vistoria ao 
proprietário e ao inquilino. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1804/05 Processo de Participação n.º  27/05 - ( fl. - 15) 

De Polícia de Segurança Pública, referente à vistoria efectuada ao edifício que 
se encontra em perigo no Centro Histórico, na Rua Fernão de Magalhães, n.ºs 12, 14 e 16, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/11/03, delibera por u nanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar tigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de  11 de Janeiro, o despacho 
proferido pela Senhora Presidente em 2005/11/03, o qual ordenou a realização da 
vistoria ao edifício acima referido; 

2.º considerando, que o proprietário do edifício já  foi notificado em 
2005/10/21, para proceder à execução das obras indi cadas no auto de vistoria n.º 
196/05, e estando o prazo a decorrer para o efeito,  deverá no mais curto espaço de 
tempo possível, insistir-se com o mesmo via telefon e (através da Divisão de 
Habitação e Reabilitação Urbana), de modo a garanti r a segurança na via pública; 

3.º enquanto não são iniciados os respectivos traba lhos, deverá a Divisão 
de Equipamento e Oficinas proceder à colocação de p rotecções laterais, por forma a 
que o material que se solte, caia na zona dos tapum es, de modo a garantir a 
segurança na via pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 
Acta que eu, Sérgio Silva, Director de Departamento Administrativo e Financeiro, mandei 
escrever e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 2 de Dezembro de 2005. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

___________________________ 
 
 


