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Acta n.º 36 

Aos dezassete dias do mês de Novembro 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.º 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. 

** 

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, o 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:  

Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 
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198/87 António Alecrim Lopes 

1889/95 Gameiro & Guarda, Lda 

863/00 José da Conceição Pereira 
253/01 Obrineves - Imobiliária e Construções, Unipessoal, Lda 

1134/01 Paulo Barroca Moreira de Lima 

1083/02 Construções Nulo – Unipessoal, Lda 

1618/02 Carlos Alberto de Jesus Martins 

1299/03 Virgílio & Oliveira, Lda 

1459/03 Elisabete Maria Neves Ferreira 

 134/04 Jaime Casalinho Carreira 

 462/04 Manuel Filipe 

 953/04  Sininho Azul - Creche e Jardim de Infância, Lda 

104/05 Hermínio Pereira Bento 

372/05 Roriz & Ferreira - Construções, Lda 

610/05 Maria Arménia Guerra Jesus e Outro 

657/05 Inlis - Investimentos Imobiliários do Lis, Lda 

672/05 Carlos Miguel Brites Dinis 

770/05 Manuel Maria Pereira 
857/05 Carlos Manuel Rodrigues Roleiro 

 

Ponto número dois 
Análise dos seguintes processos de Informação Prévia: 

48/03 Gestelec - Gestão e Investimentos, Soc. Unipessoal, Lda 

52/04 Moniz & Ribeiro, Lda 

100/04 Adelino Pereira Alexandre 

27/05 Vítor Manuel Sousa Francisco 

43/05 Luísa Maria da Conceição Caseiro Grou 

 

Ponto número três 
Análise das seguintes vistorias higiénicas: 

7/01 Mário de Almeida Coelho 

8/05 José Luciano Oliveira Vieira 

10/05 Manuel de Jesus Rodrigues 
 

Ponto número quatro 
Análise dos seguintes processos de licenciamentos de Combustíveis 

10/05 Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. 
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18/05 Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. 

 

Ponto número cinco 
Análise dos seguintes processos de licenciamento comercial: 

4/04 Direcção Regional da Economia do Centro (Poligreen - 
Construção Civil, S.A. e Outra) 

9/05 Direcção Regional da Economia do Centro (Vougainvest - 
Gestão, Lda) 

 

Ponto número seis 
Genérico 155/05 NHC (Social) Cooperativa de Solidariedade Srl 

  

Ponto número sete 
Relatório dos Serviços de Fiscalização  

 

Ponto número oito 
Análise dos seguintes processos de loteamento: 

Lot. 19/78 José António (Herdeiros) 

Lot. 22/82 José Gaspar Júnior 

Lot. 31/94 Manuel Henriques Pereira e Outros 

Lot. 20/96 José Mota dos Santos e Outros 

Lot. 20/97 Mansos – Sociedade Imobiliária S.A. e Outros 

Lot. 31/97 Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

Lot. 29/99 Imocampinas – Compra e Venda de Propriedades, Lda 

Lot. 9/00 Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

Lot. 19/00 Jaime de Jesus da Ponte e Outros 

Lot. 20/03 Maria de Lurdes Bértolo Pereira Fernandes 

Lot. 25/03 Construções J.J.R. & Filhos, S.A. 

 

Ponto número nove 
Análise dos seguintes processos de informação de  loteamento: 

Inf. Lot. 3/02 José Pereira Carreira 

Inf. Lot. 8/02 Laureano de Faria Gomes 
Inf. Lot. 9/02 Imobiliária Memoriense, Lda e Outros 
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Ponto número dez 
Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 86/2004 Construção de novo edifício e arranjos exteriores na escola do 
1.º CEB de Touria – Pousos. Aprovação de Minuta de Contrato 

T – 54/2000 Reparação, melhoramento e beneficiação da Estrada da 
Martinela-Arrabal. Aprovação da revisão de preços 

Nomeação da Comissão de Acompanhamento dos Concursos relativos a Empreitadas 
de Obras Públicas - “Comissão de Abertura do Concurso” e “Comissão de Análise das 
Propostas”. Ratificação. 

 

Ponto número onze 
1. Designação de mais dois vereadores em regime de tempo inteiro 

2. Distribuição de funções pelos vereadores em regime de tempo inteiro e delegação 
de competências 

3. Delegação e subdelegação de competências nos Vereadores 

 

Ponto número doze 
1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. XXV Modificação ao Orçamento e ao Plano de 2005 

4. Homologação da tentativa de Conciliação Extrajudicial nos termos do Decreto-Lei 
n.º 59/99, de 2 de Março 

5. Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis respeitantes ao ano de 
2005 a liquidar em 2006 

 

Ponto número treze 
Transformação de Posto de Medicamentos em Posto Farmacêutico Móvel – Ortigosa 

 

Ponto número catorze 
Mobilis 

 

Ponto número quinze 

1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Maria de Lourdes Pedrosa Domingues 
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2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Cecília Maria Pratas de Jesus Pereira 

3. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
Manuel do Rosário Silva 

4. Declaração de prescrição de dívidas aos SMAS de Leiria e à extinta Federação de 
Municípios do Distrito de Leiria e extinção dos respectivos processos de execução 
fiscal 

 

Ponto número dezasseis 
1. Loteamento n.º 37/94, sito na Quinta da Cascalheira, freguesia de Marrazes, 

concelho de Leiria, promovido pela Sociedade Imobiliária “Roda, Lda.”, António da 
Conceição Francisco, José Castro Rodrigues e a Sociedade “Gasmenfil, Construção 
de Obras Públicas, Lda.” 

2. Doação de uma aparelhagem para o Jardim de Infância de Marinheiros 
3. Doação de equipamento informático para a Escola  1º CEB Bajouca n.º 2 (Vale da 

Bajouca) 
4. Aquisição de parcela de terreno sita em Covão, para implantação da Estação 

Elevatória de Esgotos em A-do-Barbas, Maceira – SMAS 
5. Aquisição de parcela de terreno, sita em Carvoeiro, para implantação da Estação 

Elevatória e Esgotos de A-do-Barbas, Maceira – SMAS 
 

Ponto número dezassete 
1. Mercado Levante de Leiria. Anulação de Dívida e extinção do Direito de  Ocupação 

de Lugar n.º 323 (Int.12817/05) 

2. Mercado Levante de Leiria. Extinção do Direito de Ocupação de Lugar  n.º 53 
(Int.2819/05) 

3. Mercado Levante de Leiria. Anulação de Dívida e extinção do Direito de Ocupação 
do Lugar n.º 245 (Ent.25991/05) 

4. Mercado Levante de Leiria. Anulação de Dívida (Ent. 12392/05)  

5. Mercado Levante de Leiria. Anulação de Dívida (Int. 10809/05) 

6. Ratificação de Despacho. Licença Especial de Ruído (Ent. 28036/05) 

7. Ratificação de Despacho. Prolongamento de Horário dos estabelecimentos 
comerciais na Quadra Natalícia (Ent. 27240/05) 

8. Ratificação de Despacho. Alargamento do horário de funcionamento (Ent. 28310/05) 

9. Restituição de taxa paga indevidamente da Inspecção Periódica do Elevador n.º 
Ee.10.09.629 (Ent.2288/05) 

10. Atribuição de Lugar Cativo no Mercado de Venda Por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outras (Ent. 28083/05). 

11. Atribuição de Lugar Cativo no Mercado de Venda Por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outras (Ent. 28522/05). 
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12. Mercado do Falcão (Têxteis). Transmissão do Direito de Ocupação do Lugar n.º 144 
(Ent. 10366/05) 

13. Mercado do Falcão (Têxteis). Transmissão do Direito de Ocupação do Lugar n.º 134 
(Ent. 4794/05) 

14. Mercado do Falcão (Têxteis). Transmissão do Direito de Ocupação do Lugar n.º 258 
(Ent.13118/04) 

15. Mercado do Falcão (Têxteis). Transmissão do Direito de Ocupação do Lugar n.º 259 
(Ent.16875/04)   

16. Mercado do Falcão (Têxteis). Transmissão do Direito de Ocupação do Lugar n.º 253 
(Ent.30466/05) 

 

Ponto número dezoito 
PP2 – Plano de Pormenor de Santo Agostinho na Intervenção Polis em Leiria 

 

Ponto número dezanove 
1. Clube Amizade – Comparticipação Financeira à ASAl (Ent 05/25950) 

2. Atribuição de habitação social (Joaquim do Carmo Gomes)  

3. Atribuição de habitação social (Manuel Vitoreira Abreu) 

4. Associação de Solidariedade Social de Leiria Vida Plena. Cedência de autocarro 
do Município 

 

Ponto número vinte 
1. Alteração do objecto do Protocolo de Delegação de Competências da Junta de 

Freguesia de Santa Catarina da Serra (Ent. 28931/2005) 
2. Protocolo de Delegação de Competências – Trabalhos a Mais 

 

Ponto número vinte e um 
1. Teatro José Lúcio da Silva – lista de despesas 
2. Teatro José Lúcio da Silva – lista de despesas com o Teatro Miguel Franco 
3. Teatros: José Lúcio da Silva / Miguel Franco / Monte Real 

 

Ponto número vinte e dois 
Proposta de alteração do Regulamento do “Prémio Literário Afonso Lopes Vieira” 

 

Ponto número vinte e três 
1. Subsídios 
2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva - ratificação de despachos 
3. Animação do Teatro Miguel Franco - Novembro e Dezembro de 2005 
4. Marionetas em Novembro 
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5. Colaboração da Região de Turismo Leiria/Fátima para promoção de um Pacote 
Turístico para a Região "Escapadinhas de Inverno" 

6. Preçário de produtos à venda no Castelo de Leiria 
 

Ponto número vinte e quatro 
1. Cedência gratuita do autocarro do Município  

2. Junta de Freguesia de Santa Eufémia – Transferência de verba 

3. Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 
Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário – Representantes da 
Autarquia Local nas Assembleias de Escolas/Agrupamentos de Escolas 

4. Transportes Escolares – Circuito Especial – Ano Lectivo 2005/2006 

5. PIEF – Apoio ao Programa – Pagamento de Refeições OSPCML – Associação 

6. Aldeia de Natal – Apoios 

7. Projecto “Sonhar e Encantar” com o Sortudo e o Pequeno Trevo – Apoio à APPC 
(Associação Portuguesa  de Paralisia Cerebral de Leiria) 

8. VII Simpósio Internacional de Informática Educativa  Apoio  

 

Ponto número vinte cinco 
1. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-estruturas (Candidatura de 

Junho de 2005) 

2. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo. Subsídios para a época 
desportiva 2005/2006 

3. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-estruturas. Candidatura de 
Dezembro de 2005 

 

Ponto número vinte seis 
1. Apresentação do projecto do Jardim da Almuinha Grande 

2. Protocolo com a Junta Regional de Escuteiros. Rectificação 

3. Apoio à Associação Zoófila de Leiria 

4. Mini Comboio de Natal. Pedido de Apoio da Acilis 

5. Concurso de Montras de Natal 

 

Ponto número vinte sete 
1. Doação de imóvel ao Município de Leiria 

2. Apoio para aquisição de terreno para equipamento.  
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Ponto número vinte e oito 

Aquisição de terreno em Chainça 
 

** 

Período Antes da Ordem do Dia: 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ALTA ESTREMADURA – REPRESENTE NA 
ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 

N.º 1570/05 Pela Senhora Presidente foi presente o ofício n.º 1719, de 8 de Novembro de 
2005, da AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura, solicitando à Câmara 
Municipal que designe o seu representante na Assembleia Intermunicipal daquela 
Associação. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto secreto, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade, designar para integrar a Assembleia 
Intermunicipal, o Senhor Vereador Eng.º Fernando Brites Carvalho. 

** 
N.º 1571/05 Na sequência do Encontro Nacional de Eleitos Locais realizado em Santarém 
no passado dia 16 a propósito das medidas tomadas pelo Governo no que concerne às 
transferências de verbas para as autarquias foi pela Senhora Presidente dado 
conhecimento ao Executivo das conclusões dessa mesma reunião. 

** 
N.º 1572/05 A Senhora Presidente informou ainda que aquando do Congresso da 
Administração Pública, foi dado conhecimento aos congressistas da execução do projecto 
de workflow e gestão documental na Câmara de Leiria no âmbito das Boas Práticas da 
Administração Pública. 

** 
N.º 1573/05 O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço deu conhecimento que a exposição a 
decorrer no Castelo denominada “Habitantes e Habitats recebeu uma distinção por parte da 
Associação Portuguesa de Museologia. que a classificou como “Melhor Exposição do Ano”. 

Mais informou que a Câmara está a preparar um programa de visitas guiadas 
durante a semana e durante o período normal de trabalho para os funcionários municipais a 
visitarem. 

** 
N.º 1574/05 O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que a sinalética no Castelo 
de Leiria (integrada nas obras de melhoramentos) está concluída, possibilitando assim uma 
melhor compreensão a quem o visita. 

Sobre este assunto, foi inquirido pela Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira, 
se essa mesma sinalética também estava escrita em Braille. 
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O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço disse que ainda não estava disponível, 
estando a autarquia a diligenciar nesse sentido. mas que neste momento estão a decorrer 
visitas guiadas por técnicos para cidadãos cegos e surdos mudos que ali se deslocam, em 
grupos organizados. 

Por outro lado está em curso a instalação de um sistema de gravação com 
auscultadores. 

** 
N.º 1575/05 O Sr. Vereador Dr. Raul Castro inquiriu o ponto da situação relativamente 
ao concurso para admissão de Assistentes Administrativos. 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que dado ter havido uma 
reclamação, e tendo em vista a legislação, todo o processo atrasou mas que se encontra 
em fase final. 

** 
N.º 1576/05 O Senhor Vereador Dr. Raul Castro deu conta do pequeno historial relativo à 
requalificação do Largo D. Manuel de Aguiar, em Leiria. 

“Tendo sido alertado por um conjunto de residentes e comerciantes, para a forma como se 
estavam a desenvolver aquelas obras, entrei em contacto com o Sr. Vereador Eng.º 
Fernando Carvalho e de seguida com a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isabel 
Damasceno, dando-lhes conta de que havia intenção da parte dos mesmos em apresentar 
uma providência cautelar com o objectivo de suspender os trabalhos em curso. 

Foi transmitido pela Senhora Presidente, que não havia necessidade disso, já que na 
segunda-feira seguinte se estudaria o assunto. 

Posteriormente foi-me comunicado por alguns moradores que as obras continuaram sem 
qualquer interrupção, e que tinha havido uma reunião na Câmara na qual foram dadas 
garantias de estacionamento futuro só para moradores. 

Ora sabendo-se que em breve vão passar a funcionar nas instalações do antigo Hospital, 
entre outras valências, serviços de fisioterapia, o que vai fazer aumentar os fluxos de 
trânsito sobre aquele local, parece-nos errado a requalificação operada, já que a diminuição 
do número de lugares é demasiado relevante, pois passa-se de cerca de dezoito lugares de 
estacionamento, para cinco, dos quais dois para deficientes. 

Não se teve em conta o comércio local, que por falta de estacionamento, vai ser fortemente 
prejudicado, agravando-se a situação dos estabelecimentos ali instalados”. 

A Senhora Presidente mencionou, em contraposição, que a grande parte dos 
lugares de estacionamento existentes no “miolo” do Bairro é ocupada por pessoas que não 
são moradoras e que não têm a ver com a dinâmica do Bairro. 

Perguntou, então, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro se as obras do parque de 
estacionamento estão sujeitas a licenciamento municipal, uma vez que se trata de utilização 
do domínio público. 

Respondeu a Senhora Presidente que os projectos POLIS não carecem de 
licenciamento. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho ressalvou que o projecto ora 
apresentado devolve a dignidade ao Bairro dos Anjos. 

E a Senhora Presidente concluiu dizendo que têm chegado imensas 
manifestações favoráveis de munícipes sobre o aludido projecto. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro retorquiu, dizendo que o futuro dirá quem 
tem razão. 

** 
N.º 1577/05 A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou o Executivo que no 
seguimento da qualificação da selecção portuguesa de Sub-21, para o europeu da 
categoria, Portugal é candidato assim como a Itália, a organizar a competição, o que a 
UEFA decidirá até final do ano.  

Nestas condições, irá solicitar uma reunião ao Presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol para lhe transmitir a disponibilidade do Estádio Municipal Dr. 
Magalhães Pessoa para a realização de jogos do Campeonato Europeu de Sub-21, caso 
Portugal ganhe a candidatura para a sua organização. 

** 
N.º 1578/05 O Sr. Vereador Américo Coelho solicitou o Regulamento da Organização 
dos Serviços Municipais, bem como relatórios mensais ou actas do Conselho de 
Administração das Empresas Municipais, nomeadamente Leirisport e SMAS, já que os 
vereadores eleitos pelo Partido Socialista não se encontram representados nos respectivos 
conselhos de administração. 

** 
N.º 1579/05 Relativamente às declarações proferidas pelo Presidente da União Desportiva 
de Leiria a um órgão da comunicação social, o Sr. Vereador Sr. Américo Coelho inquiriu a 
Senhora Presidente o que lhe oferecia dizer sobre o assunto, tendo a Senhora Presidente 
dito que não comentava. 

** 
N.º 1580/05 Ainda sobre as declarações do Presidente da União Desportiva de Leiria, o 
Sr. Vereador inquiriu sobre a venda de camarotes no Estádio, já que foi referido por aquele 
dirigente que se poderia efectuar em 48 horas. 

A Senhora Presidente disse que a informação que disponha é que a venda está 
a correr muito bem.  

** 
N.º 1581/05 Considerando a existência de vários projectos para a instalação de um 
espaço comercial de grandes dimensões em Leiria, cuja aprovação está condicionada a um 
estudo, o Sr. Vereador Américo Coelho inquiriu o porquê da Faculdade de Letras de Lisboa 
ter sido a entidade escolhida para emissão desse mesmo parecer. 

A Senhora Presidente informou que tendo em conta a tomada de decisão de 
licenciar a instalação de apenas um grande empreendimento comercial em Leiria, e dado 
existirem  três propostas para esse fim, entendeu a Câmara que um estudo partindo de 
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alguns pressupostos nomeadamente, acessibilidades, dimensão do empreendimento e 
sinergias com o Centro Histórico, deveria ser elaborado por uma entidade externa à 
autarquia de modo a contribuir para um estudo mais completo, transparente e isento sobre 
esta matéria. 

Informou ainda que o responsável por este estudo tem uma tese de 
Doutoramento baseada no “Comércio em Leiria”. O estudo  está em fase final e será 
oportunamente apresentado à Câmara, tornando-se assim um instrumento importante para 
a tomada de decisão do executivo. 

Acrescentou que a opção por uma universidade para elaboração de um estudo e 
não uma empresa privada teve em linha de conta a independência, isenção e qualificação 
técnica que à partida estariam mais asseguradas. 

Acrescentou ainda que a opção por esta equipa foi aprovada por unanimidade no 
anterior executivo camarário. 

** 

Ponto número um 
N.º 1582/05 Processo n.º 198/87 - (fl. - 316) 

De António Alecrim Lopes, acompanhado da informação prestada pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 
pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto ao conteúdo da notificação efectuada 
através do oficio n.º 10647, datado de 2002/12/27, referente ao projecto de arquitectura em 
nome de Lavrador & Silva, Lda, com sede na Avenida Marquês de Pombal, Lote 1 – Bloco 
B – 2.ºA, freguesia de Leiria, para legalização da alteração de um estabelecimento de 
bebidas com sala de dança, situado em Quinta da Pedreira, Lote 5 – Alto do Vieiro, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronunciou no prazo 
estipulado no ofício supra mencionado, delibera por unanimidade indeferir o projecto 
de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos 
motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2002/12/09, transmitidos 
através do ofício n.º 10647, datado de 2002/12/27. 

Mais delibera conceder ao proprietário o prazo de 60 dias, no sentido de 
regularizar a situação existente no que se refere à utilização e obras sem licença. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1583/05 Processo n.º 1889/95 - (fl. - 1275) 

De Gameiro & Guarda, Lda, com sede na Avenida General Humberto Delgado, 
n.º 215, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 
alteração de um edifício misto, situado na Avenida General Humberto Delgado, Quinta do 
Paraíso, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/11/10 pelo Departamento de Operações Urbanísticas, e face ao 
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, delibera por unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura e autorizar o licenciamento da operação urbanística acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1. Requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do 
RMOUCL. 

2. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

3. Apresentar os seguintes documentos: 

a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme 
modelo disponível no Gabinete de Apoio ao Utente desta Câmara e na Internet no site 
www.cm-leiria.pt. 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1105/2001. 

c. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do 
titular da operação urbanística. 

d. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro 
(bilhete de identidade, passaporte, autorização de residência ou documento 
equivalente nos termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certidão do registo 
comercial e cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva). 

e. alvará de classificação em empreiteiro ( original e fotocópia ), 
conforme disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro). 

f. livro de obra, com menção do termo de abertura. 

g. elementos do projecto de arquitectura rectificados de forma a prever a 
grade existente no alçado principal, na zona de acesso à caixa de escadas para as 
garagens. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1584/05 Processo n.º 863/00 - (fl. - 271) 

De José da Conceição Pereira, residente na Estrada dos Pinheiros, n.º 4, na 
localidade de Boucharia, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 
legalização das alterações levadas a efeito em quatro pavilhões destinados a armazém, 
situados em Calmeiras, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/11/09, pelo Departamento de Operações 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, delibera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da operação urbanística acima 
referida. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1585/05 Processo n.º 253/01 - (fl. - 276) 

De Obrineves - Imobiliária e Construções, Unipessoal, Lda., com sede na 
Rua de Tomar, n.º 51, na localidade de Cardosos, freguesia de Arrabal, referente ao 
projecto de arquitectura para alteração de um barracão destinado a armazém de produtos 
para automóveis, situado na localidade de Calmeiras, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/10/13 pelo Departamento de Operações Urbanísticas, e face ao 
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, delibera por unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação rectificada (e devidamente cotada) 
face ao indicado no projecto inicialmente aprovado no que se refere ao alargamento 
da via pública (lado Poente), e de acordo com a certidão de cedências ao domínio 
público emitida em 2001/11/20; 

2.º rectificar a área prevista para zona verde não impermeabilizada, de 
acordo com o previsto no artigo 49.º do Regulamento do Plano Director Municipal e 
projecto anteriormente aprovado, não podendo a mesma ser inferior a 20% da área 
inicial do terreno; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

4.º cumprir com o anteriormente indicado no que se refere à emissão da 
autorização de utilização; 

5.º esclarecer o que pretende armazenar, face ao indicado na memória 
descritiva agora apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1586/05 Processo n.º 1134/01 - (fl. - 40) 

De Paulo Barroca Moreira de Lima, residente na Rua de Alcobaça, n.º 20, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para construção de um barracão 
geminado destinado a armazém, a levar a efeito na localidade de Fontinha, freguesia de 
Pousos, acompanhado da informação prestada pelo Departamento de Operações 
Urbanísticas, comunicando que o requerente não se pronunciou, em fase de audiência 
prévia, quanto ao conteúdo da notificação efectuada através do oficio n.º 11719, datado de 
2001/12/26. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação 
prestada em 2005/11/07 pelo Departamento de Operações Urbanísticas, delibera por 
unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 
referida, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
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250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 
reunião de 2001/12/05, transmitidos através do ofício n.º 11719, datado de 2001/12/26. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1587/05 Processo n.º 1083/02 - (fl. - 570) 

De Construções Nulo - Unipessoal, Lda, com sede na Estrada da Estação, n.º 
80 - R/C - dt.º, na localidade de Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura para alteração de um edifício habitacional e comercial, incluindo 
estabelecimento de restauração, situado na Estrada da Mata, n.º 17, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/10/13, pelo Departamento de Operações Urbanísticas, e face ao 
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, delibera por unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da Direcção Regional de Educação 
do Centro e Autoridade de Saúde de Leiria; 

2.º prever antecâmara devidamente dimensionada entre a zona de 
garagem e o piso de restaurante, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 
8 de Abril; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
4.º o estabelecimento do ramo alimentar proposto deverá destinar-se 

exclusivamente a restaurante. 
Mais delibera dar conhecimento à requerente, dos pareceres emitidos pela 

Direcção Regional de Educação do Centro, Autoridade de Saúde de Leiria e Governo 
Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1588/05 Processo n.º 1618/02 - (fl. - 252) 

De Carlos Alberto de Jesus Martins, residente na Urbanização Quinta da 
Gordalina, Lote 92 – 4.º dt.º, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
para alteração de um pavilhão destinado a recolha de automóveis, situado em Sampão, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/10/13, pelo Departamento de Operações Urbanísticas, e face ao 
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, delibera por unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação rectificada face ao indicado no 
projecto inicialmente aprovado no que se refere à zona de estacionamento e passeio 
junto à via pública (apresentada em 2004/10/18); 
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2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, 
incluindo projecto de segurança contra incêndios, face ao parecer emitido pelo 
serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

3.º cumprir com o anteriormente indicado no que se refere à emissão da 
autorização de utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1589/05 Processo n.º 1299/03 - (fl. - 373) 

De Virgílio & Oliveira, Lda, com sede na Rua Saint Maur des Fossés, n.º 75, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração de 
um pavilhão destinado a armazém de material eléctrico, situado na localidade de 
Fontaínhas - Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/10/13, pelo Departamento de Operações Urbanísticas, e face ao 
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, 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 cumprir com o anteriormente indicado no que se refere à emissão da 
autorização de utilização; 

3.º a utilização do espaço deverá limitar-se ao indicado (armazém de 
material eléctrico), podendo aceitar-se a actividade de comércio desde que destinada 
a revenda, nos termos da rectificação do n.º 1 do artigo 49.º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, publicada em 2001/08/21 no Diário da República, II Série. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1590/05 Processo n.º 1459/03 - (fl. - 45) 

Retirado. 

** 

N.º 1591/05 Processo n.º 134/04 - (fl. - 60) 

De Jaime Casalinho Carreira, residente na Rua Barão Salgueiro, n.º 16-A, na 
localidade de Caldelas, freguesia de Caranguejeira, acompanhado da informação prestada 
pela Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas, 
comunicando que o requerente não apresentou quaisquer elementos, em fase de audiência 
prévia, quanto ao conteúdo da notificação efectuada através do oficio n.º 3342, datado de 
2004/04/01, e referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício 
habitacional e comercial, a levar a efeito em “Currais Velhos”, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronunciou quanto ao 
conteúdo da notificação efectuada através do oficio supra mencionado, delibera por 
unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 
referida, 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 que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião 
de 2004/03/08, transmitidos através do ofício n.º 3342, datado de 2004/04/01. 

Mais delibera dar conhecimento do teor da presente deliberação ao ora 
requerente, Dr. Leonardo Carreira Mónico. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

N.º 1592/05 Processo n.º 462/04 - (fl. - 101) 

De Manuel Filipe, residente na Rua D. José Alves Correia da Silva, n.º 354, na 
localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 
alteração e ampliação de um edifício e adaptação do mesmo a estabelecimentos 
comerciais, situado na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Barreira, acompanhado da 
informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de 
Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se pronunciou, em fase de 
audiência prévia, quanto ao conteúdo da notificação efectuada através do oficio n.º 6481, 
datado de 2005/06/21. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronunciou no prazo 
estipulado no ofício supra mencionado, delibera por unanimidade indeferir o projecto 
de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto nas 
alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em reunião de 2005/06/13, transmitidos através do 
ofício n.º 6481, datado de 2005/06/21. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1593/05 Processo n.º 953/04 - (fl. - 87) 

De O Sininho Azul - Creche e Jardim de Infância, Lda, com sede na Rua da 
Almuinha, n.º 17, Marinheiros, freguesia de Marrazes referente ao projecto de arquitectura 
para alteração de uma moradia unifamiliar, situada no local acima referido e adaptação da 
mesma a creche e infantário, acompanhado da informação prestada pela Divisão 
Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando 
que o requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto ao conteúdo da 
notificação efectuada através do oficio n.º 5603, datado de 2005/05/23. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronunciou no prazo 
estipulado no ofício supra mencionado, delibera por unanimidade indeferir o projecto 
de arquitectura da operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
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redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em reunião de 2005/05/16, transmitidos através do 
ofício n.º 5603, datado de 2005/05/23. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1594/05 Processo n.º 104/05 - (fl. - 45) 

De Hermínio Pereira Bento, residente na Rua da Carregueira, n.º 7, freguesia 
de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração e 
ampliação de uma moradia unifamiliar, situada no local acima referido, inserido numa zona 
definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/09/30, pelo Departamento de Operações 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, delibera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar estimativa de custo rectificada, relativamente à área da 
cave; 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Código Civil, relativamente às 
propriedades confinantes; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
Mais delibera dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional -  Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

N.º 1595/05 Processo n.º 372/05 - (fl. - 39) 

De Roriz & Ferreira - Construções, Lda, com sede na Rua Camilo Santos 
Barata, Bloco 1 - 1.º esq.º, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura para construção de moradias geminadas e muros de vedação, a 
levar a efeito na Rua da Escola, na localidade de Casal das Aveias, freguesia de Parceiros, 
inserida numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 
Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/09/30, pelo Departamento de Operações 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, delibera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar termo e responsabilidade do técnico autor do projecto de 
arquitectura, face às rectificações apresentadas; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
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3.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor de € 2.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cessará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal;” 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 
4.1 proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a 

ser danificadas durante a obra; 
4.2 executar a pavimentação da zona de alargamento da via, 

estacionamento e passeio, com materiais semelhantes aos existentes na zona, de 
acordo com as indicações do Departamento de Obras Municipais; 

4.3 ceder ao domínio público a zona de arruamento acima indicada, 
devendo apresentar certidão da Conservatória rectificada em relação ao mesmo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

N.º 1596/05 Processo n.º 610/05 - (fl. - 98) 

De Maria Arménia Guerra Jesus e Outro, residente na Rua do Chorão, n.º 15, 
freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para remodelação, alteração e 
ampliação de um edifício destinado a escritórios e comércio, situado na Rua Dr. António da 
Costa Santos, n.º 4, freguesia de Leiria, numa zona definida no PDM como Zona 
Consolidada de Média Densidade da Cidade de Leiria, e inserido no limite de intervenção da 
Área Crítica. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/11/10, pelo Departamento de Operações 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, 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 Gabinete de Reabilitação 
Urbana (ponto n.º 6) e Sociedade Leiria Polis  

2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente à segurança contra incêndios nos espaços de estacionamento na 
cave, nomeadamente no que se refere a: 

2.1 Capítulo IV, n.º 2 do artigo 13.º (não podendo a distância a percorrer 
até à saída de emergência da totalidade dos lugares de estacionamento ser superior a 
25,00m) artigos 16.º a 20.º (relativamente ao controlo de fumo nas escadas e câmaras 
corta fogo, controlo de poluição de ar nas câmaras corta fogo, saída para o exterior 
do parque e sinalização de segurança); 

2.2 Capítulo V (iluminação eléctrica) – prever no projecto de instalações 
eléctricas e cumprir em obra; 

2.3 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de ar e fumo nos pisos, 
devendo indicar-se a ventilação permanente do referido espaço); 
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3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, 
incluindo projecto de segurança contra incêndios de acordo com o parecer do 
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

4.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor de €4.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cessará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal;” 

5.º durante a execução da obra deverá garantir a estabilização das 
paredes exteriores do edifício existente, bem como dos arruamentos e edificações 
adjacentes (condição a constar no alvará de licença de construção); 

6.º garantir o cumprimento do Código Civil relativamente às propriedades 
confinantes; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá repor as 
infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

Mais delibera que seja dado conhecimento à requerente dos pareceres 
emitidos pelo do Gabinete de Reabilitação Urbana, Sociedade Leiria Polis e Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1597/05 Processo n.º 657/05 - (fl. - 46) 

De Inlis - Investimentos Imobiliarios do Lis, Lda., com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – 1.º Frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de um edifício habitacional e muros de vedação, a levar a 
efeito na Rua da Pilada, na localidade de Quinta da Pilada, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/09/30 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de 
construção de duas moradias geminadas e muros de vedação, numa zona definida no PDM 
como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

Analisado o processo 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 projecto apresentado não cumpre com os afastamentos mínimos previstos 
nos artigos 59.º e 62.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (não devendo o 
afastamento entre as fachadas e o limite do terreno exceder metade da altura, com o 
mínimo de 5,00m); 

2.º a certidão da Conservatória do Registo Comercial apresentada não se 
encontra válida. 

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.” 
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A Câmara, concordando com a informação prestada em 2005/09/30 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1598/05 Processo n.º 672/05 - (fl. - 34) 

De Carlos Miguel Brites Dinis, residente na Travessa das Flores, n.º 21, na 
localidade de Vidigal, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 
alteração de um estabelecimento comercial, situado na Praça Rodrigues Lobo, freguesia de 
Leiria, para estabelecimento de bebidas (café/pastelaria), localizando-se o edifício onde se 
integra o espaço em causa no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria, na Zona de Protecção 
ao Castelo de Leiria e inserindo-se no limite de Intervenção da Área Crítica. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/11/14, pelo Departamento de Operações Urbanísticas, e face ao 
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, 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, 
nomeadamente no que se refere à ventilação da totalidade dos espaços; 

2.º cumprir com o indicado nos pareceres do Gabinete de Reabilitação 
Urbana e Instituto Português do Património Arquitectónico, nomeadamente no que se 
refere ao esclarecimentos solicitados e ao acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos, devendo o mesmo decorrer a cargo do requerente, salvaguardando-se as 
competências do Instituto Português de Arqueologia; 

3.º apresentar planta final de arquitectura com a localização do balcão, de 
acordo com o indicado no projecto de segurança; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, bem 
como os esclarecimentos indicados no parecer do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Instituto Português do Património Arquitectónico. 

Mais delibera que, no caso de pretender a instalação de publicidade, 
deverá o mesmo ser objecto de licenciamento específico. 

Delibera ainda que seja dado conhecimento ao requerente dos pareceres 
emitidos pelo Gabinete de Reabilitação Urbana, Instituto Português do Património 
Arquitectónico, Centro de Saúde e Governo Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1599/05 Processo n.º 770/05 - (fl. - 44) 
Retirado. 

** 
N.º 1600/05 Processo n.º 857/05 - (fl. - 43) 
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Retirado 

** 

Ponto número dois 
N.º 1601/05 Informação Prévia n.º 48/03 - (fl. - 68) 

De Gestelec - Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda, com 
sede na Rua Calouste Gulbenkian, n.º 59 – 6.º - E9, Porto, 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 para a construção 
de um espaço comercial, a levar a efeito em Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação 
prestada em 2005/11/07 pelo Departamento de Operações Urbanísticas, considerando 
que não são apresentados elementos que permitam alterar os fundamentos que 
estiveram na origem da proposta de indeferimento, delibera por unanimidade indeferir 
a pretensão, 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, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião 
de 2004/04/26, transmitidos através do oficio n.º 5176 de 2004/05/27. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1602/05 Informação Prévia n.º 52/04 - (fl. - 45) 

De Moniz & Ribeiro, Lda, com sede na Rua das Portelinhas, n.º 5, na 
localidade de Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, 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 edifício misto, a levar a efeito na Rua das Flores, na localidade de S. 
Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação 
prestada em 2005/11/08 pelo Departamento de Operações Urbanísticas, considerando 
que não são apresentados elementos que permitam alterar os fundamentos que 
estiveram na origem da proposta de indeferimento, delibera por unanimidade indeferir 
a pretensão, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.ºs 4 e 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, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião 
de 2004/10/18, transmitidos através do oficio n.º 7630 de 2005/07/18. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1603/05 Informação Prévia n.º 100/04 - (fl. - 51) 

De Adelino Pereira Alexandre, residente na Avenida Marquês de Pombal, n.º 
458 – 8.º B, freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação prévia sobre a 
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viabilidade de construção de um edifício destinado a comércio, serviços e armazém, a levar 
a efeito em Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/11/08 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Trata-se do pedido de informação prévia relativamente à construção de um 
edifício destinado a comércio, serviços e armazém no local acima indicado. 

Da análise do pedido 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 proposto insere-se na zona do actual Perímetro de Rega, interferindo 
igualmente com parte do Perímetro de Rega Futuro definido no Regulamento do Plano 
Director Municipal, insere-se ainda parcialmente na Zona Ameaçada Pelas Cheias (REN – 
Reserva Ecológica Nacional), RAN – Reserva Agrícola Nacional e Zona Verde, contrariando 
assim o disposto nos artigos 9.º e 10.º (REN), artigo 12.º (RAN) e artigo 51.º do 
Regulamento do PDM; 

1.1 parte da propriedade insere-se em Zona de Terciário sujeita a Plano de 
Pormenor; 

2.º o local não se encontra devidamente infra-estruturado, dado não se verificar 
a existência de arruamento de acesso ao mesmo, não confrontando a propriedade com 
arruamento público do lado Sul, e de acordo com o parecer da EP – Estradas de Portugal, 
E.P.E. (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente), não poderá o acesso 
efectuar-se a partir da EN - IC2; 

2.1 mais se refere que de acordo com o indicado na memória descritiva, o 
acesso efectua-se através de serventia pública, não se considerando o mesmo aceitável; 

3.º o pedido não se encontra correctamente instruído nos termos do previsto na 
Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro, não sendo apresentados perfis esquemáticos e 
não sendo indicada a quantificação das áreas destinadas a comércio, armazém e serviços; 

4.º não se esclarece quanto ao licenciamento comercial do proposto, face ao 
disposto na Lei n.º 12/04, de 30 de Abril (que estabelece o regime de licenciamento de 
conjuntos e estabelecimentos comerciais). 

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 a informação prestada em 2005/11/08 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1604/05 Informação Prévia n.º 27/05 - (fl. - 17) 

De Vítor Manuel Sousa Francisco, residente na Rua do Beco da Rosa, n.º 15, 
na localidade de Chãs, freguesia de Regueira de Pontes, referente ao pedido de informação 
prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a armazém de produtos 
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automóveis, a levar a efeito na localidade de Vale Arieiro, Cova das Faias, freguesia de 
Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/11/08 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Trata-se do pedido de informação prévia relativamente à construção de um 
edifício destinado a armazém no local acima indicado, e numa zona definida no Plano 
Director Municipal como Áreas Industriais. 

Analisado o pedido verifica-se que: 

1.º não é apresentada planta à escala 1/1000 com a totalidade da propriedade 
devidamente delimitada e elaborada sobre levantamento aerofotogramétrico actualizado; 

2.º o proposto não cumpre com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 49.º 
do Regulamento do PDM, no que se refere ao afastamento da construção ao limite da 
propriedade do lado Sul; 

3.º o local não se encontra servido das infra-estruturas adequadas dado que: 

3.1 não se considera de aceitar o acesso directamente pela rotunda; 

3.2 não se verifica a existência do arruamento indicado do lado Sul; 

3.3 de acordo com o parecer do Departamento de Obras Municipais, deverá 
aguardar-se pelo estudo prévio previsto para esta circular de ligação da ZICOFA a outras 
zonas a Poente. 

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 a informação prestada em 2005/11/08 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1605/05 Informação Prévia n.º 43/05 - (fl. - 14) 

De Luísa Maria da Conceição Caseiro Grou, residente na Travessa do 
Carregal, n.º 53, na localidade de Rego de Água, freguesia de Marrazes, referente ao 
pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício habitacional e 
muros de vedação, a levar a efeito em Rego de Água, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/09/30 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Trata-se da análise do pedido de informação prévia referente às obras de 
construção de um edifício habitacional (3 moradias em banda) e muros de vedação, numa 
zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 
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Analisado o processo 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 a parcela em causa não confronta com caminho público; 

2.º o pedido apresentado não prevê o cumprimento do disposto no n.º 2 do 
artigo 62.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente ao afastamento a 
tardoz (mínimo de 6.0m); 

3.º no projecto apresentado é indicada a demolição da vedação da parcela 
adjacente, não havendo legitimidade para o pretendido; 

4.º as características do acesso da parcela ao caminho público possui uma 
largura muito reduzida que não permite a aproximação dos veículos de emergência, nem 
suporta a sobrecarga que o número de fogos pretendidos suscitará para o local. 

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 a informação prestada em 2005/09/30 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 
N.º 1606/05 Processo de Vistoria Higiénica n.º 7/01 - (fl. - 57) 

De Mário de Almeida Coelho, residente na Rua Imaculada Conceição, n.º 61, 
na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, referente à vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica do prédio onde reside e situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do Auto 
de Vistoria efectuada em 2005/09/07, delibera por unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de 11 de Janeiro, o despacho de 
2005/02/02, proferido pelo Senhor Vereador, e o qual ordenou a realização de uma 
vistoria para efeitos do previsto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 do 
artigo 64.º da Lei já referida; 

2.º notificar o proprietário do edifício, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo ao 
abrigo do disposto no Regulamento do Arrendamento Urbano, nos n.ºs 2 e 3 do artigo 
89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, e 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 5A/2002 de 11 de Janeiro, para no prazo de 45 dias, 
proceder à execução das obras de conservação necessárias à correcção das 
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deficiências constantes no Auto de Vistoria n.º 195/05, do qual deverá ser dado 
conhecimento. 

Mais delibera dar conhecimento da decisão tomada e do conteúdo do Auto 
de Vistoria ao inquilino. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1607/05 Processo de Vistoria Higiénica n.º 8/05 - (fl. - 18) 

De José Luciano Oliveira Vieira, residente no Largo 5 de Outubro, n.º 40, 1.º 
esq.º, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do 
prédio onde reside e, situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do Auto 
de Vistoria efectuada em 2005/09/28, delibera por unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de 11 de Janeiro, o despacho de 
2005/07/27, proferido pelo Senhor Vereador, e o qual ordenou a realização de uma 
vistoria para efeitos do previsto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 do 
artigo 64.º da Lei já referida; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo 
face ao disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 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 5A/2002 de 11 de 
Janeiro, e Regulamento do Arrendamento Urbano (R.A.U.), para no prazo de 60 dias, 
proceder à execução das obras de conservação necessárias, de modo a suprir as 
deficiências constantes no Auto de Vistoria n.º 221/05, do qual deverá ser dado 
conhecimento. 

Mais delibera que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada, bem 
como do teor do Auto de Vistoria ao inquilino. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1608/05 Processo de Vistoria Higiénica n.º 10/05 - (fl. - 11) 

De Manuel de Jesus Rodrigues, residente na Travessa de Tomar, n. º 7, 2.º, 
freguesia de Leiria, referente à vistoria para beneficiação higiénica do prédio situado no 
local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto 
de vistoria efectuada em 2005/10/14, delibera por unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02, de 11 de Janeiro, o despacho de 
2005/10/13, proferido pelo Senhor Vice-Presidente, e o qual ordenou a realização de 
uma vistoria para efeitos do previsto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
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Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 do 
artigo 64.º da Lei já referida; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, para no prazo de 15 dias proceder à 
execução das obras de conservação necessárias à correcção das deficiências 
constantes do Auto Vistoria n.º 234/05 (cujo teor deverá ser dado conhecimento ao 
proprietário), face ao disposto no n.º 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 5A/02, de 11 de Janeiro; 

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; 

4.º dar conhecimento da decisão tomada e do conteúdo do Auto de 
Vistoria ao inquilino. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quatro 

N.º 1609/05 Licomb. n.º 10/05 - (fl. - 28) 

De Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A., com sede na Rua Tomás da 
Fonseca - Edifício Galp – 4.º Piso, freguesia de S. Domingos de Benfica, concelho de 
Lisboa, referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de um reservatório de 
armazenagem de GPL em Quinta do Cónego, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2005/11/07 (Sector de 
Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 
267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, as apólices dos seguros de 
responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mínimo de €1.000.000,00, e do 
responsável técnico na obra pela execução do projecto, no valor mínimo de 
€250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º da Portaria n.º 
1188/03, de 10 de Outubro 

2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, 
executar a obra no prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer 
ao projecto aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o 
efeito, requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º 267/02, de 26 de Novembro; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma 
eventual consulta das entidades intervenientes no processo. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 36 de 2005.11.17 

0001696 (27)

Mais delibera que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 
projecto aprovado, bem como cópia do parecer emitido pelo Serviço Nacional de 
Bombeiros e Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1610/05 Licomb. n.º 18/05 - (fl. - 53) 

De Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A., com sede na Rua Tomás da 
Fonseca – Torre C, freguesia de S. Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, referente ao 
pedido de aprovação do projecto para instalação de um posto de abastecimento de gasóleo 
em Pinhal da Guarda, Parcela 2, freguesia de Amor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2005/11/07 (Sector de 
Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 
267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de dez dias, aditamento à memória descritiva com 
a capacidade do reservatório corrigida, nomeadamente, em vez de 10m3 colocar 50m3 
(2 reservatórios superficiais de gasóleo de 25m3 cada); 

2.º apresentar, no prazo de trinta dias, as apólices de seguro de 
responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mínimo de €1.000.000,00, e do 
responsável técnico na obra pela execução do projecto, no valor mínimo de 
€250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º da Portaria n.º 
1188/03, de 10 de Outubro 

3.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, 
executar a obra no prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer 
ao projecto aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

4º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o 
efeito, requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º 267/02, de 26 de Novembro; 

5.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma 
eventual consulta das entidades intervenientes no processo. 

Mais delibera que seja remetido à requerente um exemplar autenticado do 
projecto aprovado bem como cópia do parecer emitido pelo Serviço Nacional de 
Bombeiros e Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número cinco 
N.º 1611/05 Processo de Licenciamento Comercial n.º 4/04 - (fl. – 768) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 36 de 2005.11.17 

0001697 (28)

De Direcção Regional da Economia do Centro (Poligreen - Construção 
Civil, S.A.), referente ao pedido de autorização prévia de localização do estabelecimento W 
Shopping Leiria, em Quinta da Malta, freguesia de Leiria.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/11/09 pelo Departamento de Operações Urbanísticas, face ao 
previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, tendo em 
conta que o pedido em causa mereceu anteriormente parecer desfavorável através da 
deliberação tomada por esta Câmara datada de 2004/11/08, da qual foi dado 
conhecimento ao Ministério da Economia e considerando ainda que da análise os 
elementos agora apresentados se verifica que se mantêm na generalidade os 
aspectos anteriormente referidos, delibera por unanimidade manter o parecer 
desfavorável anteriormente emitido à localização do estabelecimento acima referido, 
dado não se encontrarem reunidas as condições para a aceitação do proposto, 
devendo os aspectos abaixo indicados ser devidamente esclarecidos, após o que 
poderá o presente parecer ser revisto. 

1.º o edifício destinado à instalação do centro comercial insere-se num 
conjunto urbanístico de maior amplitude abrangendo terrenos do lado Nascente e 
Poente do IC 2, e que confinam em parte do lado Norte e Sul com rede viária de 
acesso ao referido IC 2; 

2.º o requerente não é titular da totalidade das propriedades afectas ao 
empreendimento e estudo conjunto onde o edifício destinado ao conjunto comercial 
se insere, não se esclarecendo quanto à titularidade das áreas abrangidas pelo 
loteamento confinante do lado Sul (processo 30/92), dado que apenas são referidos 
os lotes B1 e B2; 

3.º o estudo de tráfego apresentado não é compatível com o cadastro das 
propriedades indicadas e afectas ao empreendimento, dado que a acessibilidade do 
lado Sul é proposta pela propriedade confinante (Auto Leiria); 

4.º o local não se encontra nesta data devidamente infra-estruturado para 
o efeito, sendo ainda que os referidos acessos a executar e dado o seu impacto e 
características do proposto, envolvem alterações significativas às vias de ligação ao 
IC 2 e eventualmente ao próprio IC 2, carecendo o mesmo de aprovação por parte da 
EP – Estradas de Portugal EPE; 

5.º considera-se de manter os restantes aspectos já anteriormente 
referidos na deliberação tomada por esta Câmara em 2004/11/08 (n.ºs 2 a 7) e 
referentes à solução proposta, dado que não se esclarece quanto à operação 
urbanística que se pretende implementar, quanto aos aspectos referentes às zonas de 
servidão previstas no Regulamento do PDM, e quanto à inexistência das infra-
estruturas necessárias à viabilização do empreendimento. 

Mais delibera dar conhecimento do teor da presente deliberação à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e Direcção 
Regional de Economia do Centro - Ministério da Economia, para os devidos efeitos. 

Delibera ainda, e face à deliberação de Câmara de 2004/09/06, que deverá 
aguardar-se pelo estudo em curso que indique as localizações ideais, bem como 
respectiva dimensão do empreendimento a levar a efeito, por forma a promover o 
crescimento  harmonioso  e sustentado do  concelho, tendo  em  conta  entre  outros  
factores as infra-estruturas rodoviárias existentes e a densidade demográfica. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

N.º 1612/05 Processo de Licenciamento Comercial n.º 9/05 - (fl. - 81) 

De Direcção Regional da Economia do Centro (Vougainvest - Gestão, Lda), 
referente ao pedido de autorização prévia de localização do estabelecimento Liz Shopping 
de Leiria, em Arrabalde de Além, freguesia de Marrazes.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/11/09 pelo Departamento de Operações Urbanísticas, face ao 
previsto no n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, e tendo em conta que 
para o local foi já anteriormente apresentado pedido com características semelhantes 
(Lecom 02/05), sobre o qual recaiu a deliberação de Câmara de 2005/04/18, delibera 
por unanimidade emitir parecer desfavorável à localização do estabelecimento acima 
referido, dado não se encontrarem reunidas as condições para a aceitação do 
proposto, devendo os aspectos abaixo indicados ser devidamente esclarecidos, após 
o que poderá o presente parecer ser revisto. 

Da análise dos elementos agora apresentados constata-se que se mantêm 
na generalidade os aspectos anteriormente indicados, embora com variação de 
alguns parâmetros designadamente, aumento de áreas de construção acima e abaixo 
do solo, aumento de um piso, diminuição de lugares de estacionamento e aumento da 
cércea. 

Verifica-se ainda que: 
a) a edificação onde se pretende instalar o conjunto comercial localiza-se 

numa parcela de terreno com 48 174,33m2 que se insere num conjunto urbanístico de 
maior amplitude e localizado a Poente / Norte da Cidade de Leiria, confinando com o 
IC 2 e zonas habitacionais, prevendo-se a desactivação da industria existente. 

b) o local encontra-se cartografado no Regulamento do Plano Director 
Municipal como unidade industrial em espaço urbano, sendo que, de acordo com a 
rectificação ao referido Regulamento do PDM de 5/06/01 – DR II Série, os parâmetros 
urbanísticos a aplicar para o local são os definidos na referida rectificação, artigo 50º. 

Mais se refere que nos termos da rectificação ao Regulamento do PDM 
acima indicada, o índice a aplicar na parcela deverá ser o índice médio das zonas 
envolventes da parcela, tendo em conta que do lado Norte, Nascente e Poente o 
índice é de Baixa Densidade e do lado Sul é de Média Densidade; 

c) o edifício em causa insere-se ainda num conjunto urbanístico global 
para a totalidade da propriedade com várias edificações destinadas a habitação, 
comércio, serviços e equipamento, encontrando-se a decorrer para o local pedido de 
informação prévia de loteamento (Inf. Lot. 2/05) que se encontra em fase de análise. 

Assim e em face do acima indicado, considera-se que: 
1.º o edifício proposto, destinado ao centro comercial, encontra-se 

englobado num conjunto urbanístico, carecendo o mesmo de ser implementado no 
sentido da viabilização do pretendido (construção do edifício destinado à instalação 
do presente conjunto comercial), uma vez que se verifica que toda a rede viária de 
acesso e ligação às vias existentes ao mesmo é nesta data inexistente e, desenvolve-
se fora do limite da propriedade agora indicado onde se localiza o empreendimento. 

2.º o local não se encontra devidamente infra-estruturado para o efeito, 
carecendo de implementação dos diversos arruamentos indicados em projecto; 

3.º dada a sua localização junto ao IC 2, na zona de desobstrução da Base 
Aérea de Monte Real e sob linha eléctrica, o empreendimento carece ainda de parecer 
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de EP – Estradas de Portugal EPE, Força Aérea Portuguesa – Ministério de Defesa 
Nacional, e EDP – Distribuição, Energia, S.A., respectivamente; 

4.º parte da propriedade abrangida pelo estudo de conjunto urbanístico 
onde se insere a pretensão insere-se em Perímetro de Rega actual, nos termos do 
previsto no Regulamento do PDM, pelo que carece de ser desafectado do mesmo; 

5.º a altura da edificação excede o previsto no Regulamento do PDM para 
as zonas de média densidade, não podendo exceder 15,00m; 

6.º considera-se ainda, para a parcela em causa, que o índice proposto 
tendo em conta os pressupostos indicados na alínea b) da presente informação é 
excedido, não podendo o mesmo ser superior a 0,75. No caso de a operação 
urbanística a desenvolver se inserir em loteamento, o índice urbanístico é reduzido 
para os valores constantes do Regulamento do PDM, tendo em conta a rectificação ao 
artigo 50.º acima indicado; 

6.1 mais se refere que nos termos do Regulamento do PDM apenas não 
são contabilizados para efeitos de cálculo de índice urbanístico, as áreas de 
construção abaixo da cota de soleira, desde que destinados a estacionamento e 
arrumos; 

7.º não se esclarece quanto à legitimidade da totalidade da propriedade 
onde se pretende intervir, no que se refere á totalidade do estudo urbanístico. 

Mais delibera dar conhecimento do teor da presente deliberação à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e Direcção 
Regional de Economia do Centro - Ministério da Economia, para os devidos efeitos. 

Delibera ainda, e face à deliberação de Câmara de 2004/09/06, que deverá 
aguardar-se pelo estudo em curso que indique as localizações ideais, bem como 
respectiva dimensão do empreendimento a levar a efeito, por forma a promover o 
crescimento harmonioso e sustentado do concelho, tendo em conta entre outros 
factores as infra-estruturas rodoviárias existentes e a densidade demográfica. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número seis 

N.º 1613/05 GENÉRICO N.º 155/05 - (fl. - 12) 

De NHC (Social) - Cooperativa de Solidariedade, CRL, com sede na Rua 
Afonso de Albuquerque, Lote 2 - R/C, Sacavém, referente ao pedido de instalação de dois 
“contentores” metálicos para sala de reuniões e escritório de apoio aos moradores do Bairro 
Sá Carneiro, freguesia de Marrazes, em terrenos afectos à zona habitacional, no âmbito do 
programa de reabilitação dos edifícios existentes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada em 2005/11/10, pelo Departamento de Operações Urbanísticas, delibera por 
unanimidade autorizar a instalação acima referida a título precário e sem carácter 
definitivo, devendo ser requeridos os respectivos ramais de ligação junto dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e EDP – Distribuição, Energia, S.A.. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

Ponto número sete 
RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

N.º 1614/05 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número oito 
N.º 1615/05 Processo de loteamento n.º 19/78 – (fl. 148) 

De José António (Herdeiros), acompanhado de um requerimento de Ruilis - 
Construções de Leiria Lda, com sede na Rua Oliveira, em Marinheiros, a solicitar a 
recepção definitiva das infra-estruturas e o cancelamento da garantia bancária referente ao 
loteamento sito em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais poderá 
proceder-se à recepção definitiva e ser cancelada a parte restante da garantia bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estruturas do loteamento e o cancelamento 
da parte restante da garantia bancária n.º 02/056/91870 emitida pelo Banco BPI, S.A.. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1616/05 Processo de loteamento n.º 22/82 – (fl. 74) 

De José Gaspar Júnior, acompanhado de um requerimento de Manuel Gaspar 
Mendes, residente na Rua dos Picotes, n.º 6, freguesia de Carnide, a solicitar alterações ao 
lote A referente ao loteamento sito em Vale Grande, freguesia de Marrazes, que consistem 
no aumento de um piso em cave destinado a garagem, no aumento da área total de 
construção, na definição da cota de soleira e do polígono de implantação, na criação de um 
telheiro, no acerto de estremas do lote e da área do lote e na cedência ao domínio público 
de 43,80 m². 

Decorreu o prazo da discussão pública 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 dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade aprovar 
as alterações requeridas para o lote A, condicionado ao seguinte: 

a) apresentar o projecto do alargamento do arruamento no prazo de um 
ano; 

b) áreas a ceder ao domínio público do Município: 43,80 m² destinados a 
passeio e alargamento do arruamento; 
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c) efectuar o pagamento de €5.632,00 a favor da Câmara Municipal como 
compensação por área não cedida para equipamento e zonas verdes pelo aumento de 
área de construção para habitação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1617/05 Processo de loteamento n.º 31/94 – (fl. 478) 

De Manuel Henriques Pereira e Outros, acompanhado de um requerimento de 
José Gil Carreira Pedro, residente na Rua da Eira Velha, n.º 67, em Vidigal, freguesia de 
Pousos, e de Rui de Jesus Ferreirinho, residente na Rua Nossa Senhora da Gaiola, n.º 
11, freguesia de Cortes, a solicitar uma rectificação de estremas entre a parcela 
remanescente e o lote 20 cedido à Câmara Municipal de Leiria para equipamento referente 
ao loteamento sito em Barro, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por unanimidade aprovar 
as rectificações de estremas entre o lote 20 e a parcela remanescente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1618/05 Processo de loteamento n.º 20/96 – (fl. 250) 

De José Mota dos Santos e Outros, acompanhado de um requerimento de Dina 
dos Santos Francisco Gomes, residente na Rua Principal, n.º 239, em Casal da Quinta, 
freguesia de Milagres, na qualidade de proprietária do lote 3 referente ao loteamento sito em 
Bidoeira de Baixo - Feteira, freguesia de Bidoeira de Cima, a solicitar um esclarecimento 
quanto ao número de pisos no lote 3, que deve ser considerado como máximo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para o lote 3 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 1619/05 Processo de loteamento n.º 20/97 – (fl. 510) 

De Mansos – Sociedade Imobiliária, S.A. e Outros, acompanhado de um 
requerimento a solicitar rectificações aos lotes 23, 34 a 43 referente ao loteamento sito em 
Chã, freguesia de Barreira, que consistem em correcções de áreas de lotes, de implantação 
e de construção, sem que os totais sejam alterados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade aprovar 
a rectificação requerida para os lotes 23, 34 a 43, bem como autorizar a emissão do 
Aditamento ao Alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

N.º 1620/05 Processo de loteamento n.º 31/97 - Lot. n.º 8/00 - Lot. n.º 9/00 

De Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A. com sede em Pocejal - 
Vermoil, concelho de Pombal, acompanhado de um requerimento a solicitar que o 
pagamento em falta (€50.000,00 em dinheiro e €150.000,00 em obras de infraestruturas) 
seja feito através da execução das obras de arruamentos e respectivas infra-estruturas a 
efectuar na zona de cedência à Câmara Municipal, fruto da execução das referidas 
operações de loteamentos sitos em Quinta da Carvalha, Urbanização Aldeamentos de 
Santa Clara, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Dr. Raul Castro, aceitar a proposta do requerente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1621/05 Processo de loteamento n.º 29/99 – (fl. 612) 

De Imocampinas  - Compra e Venda de Propriedades, Lda, acompanhado de 
um requerimento de Imocampinas – Compra e Venda de Propriedades, Lda. (na 
qualidade de proprietária dos lotes 1 a 9 e 11 a 39), com sede na Rua do Pinhal Manso, 
487, freguesia de Barosa, e de José Manuel de Sousa Carreira, (na qualidade de 
proprietário do lote 10) residente na Rua da Praça, freguesia de Boa Vista, a solicitar um 
esclarecimento quanto ao regulamento do loteamento para as moradias unifamiliares 
relativamente ao ponto 4.3.2 (revestimentos exteriores) do parágrafo 10.1 referente ao 
loteamento sito em Sobreiro/Carreira de Água/Moínhos da Barosa, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para os respectivos lotes (1 ao 39) 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 1622/05 Processo de loteamento n.º 9/00 – (fl. 801) 

De Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A. com sede em Pocejal, 
Vermoil, concelho de Pombal, acompanhado de um requerimento a solicitar um 
esclarecimento quanto à possibilidade de construção de varandas e balanços nos lotes 131, 
133, 134 e 135 referente ao loteamento sito em Quinta da Carvalha, Urbanização 
Aldeamentos de Santa Clara, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para os lotes 131, 133, 134 e 135 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. 
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** 

N.º 1623/05 Processo de loteamento n.º 19/00 – (fl. 242) 

De Jaime de Jesus da Ponte e Outros residente na Rua do Paço, n.º 8, em 
Caranguejeira, referente ao loteamento sito em Canhestros, freguesia de Pousos. 

O loteamento foi aprovado por Deliberação de Câmara n.º 1992/03 datada de 
20/10/2003. 

Foi apresentada rectificação da Planta de Síntese que altera a localização da 
zona de Equipamento destinada à implantação da “Estação Elevatória das Águas 
Residuais”. 

Os projectos das infra-estruturas tiveram pareceres favoráveis. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade aprovar 
a rectificação à planta de Síntese e os projectos das infra-estruturas do loteamento, 
bem como autorizar a emissão do respectivo alvará, condicionado ao seguinte: 

1.º- dar cumprimento aos 3 primeiros pontos da deliberação de Câmara n.º 
1992/03 datada de 20/10/2003; 

2.º- apresentar as Garantias Bancárias nas quais deve constar a seguinte 
cláusula “A Garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização 
expressa da Câmara Municipal/EDP”: 

a) a favor da EDP no valor de €89.173,07 destinados às infra-estruturas da 
rede eléctrica; 

b) a favor da Câmara Municipal no valor de €168.560,00 destinados à 
execução da rede de água e da rede de esgotos domésticos e pluviais do loteamento; 

c) a favor da Câmara Municipal no valor de €304.855,00 destinados à 
execução da rede viária; 

d) a favor da Câmara Municipal no valor de €82.245,89 destinados à 
execução dos arranjos exteriores; 

3.º- Efectuar o pagamento da comparticipação na tesouraria dos SMAS para 
reforço da rede de água no valor de €20.595,00 acrescido de IVA de acordo com o parecer dos 
SMAS; 

4.º- Dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres 
emitidos pelas entidades e serviços da Câmara Municipal de Leiria para a realização 
de obras de urbanização, tendo para a sua execução o prazo de 12 meses. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1624/05 Processo de loteamento n.º 20/03 – (fl. 38) 

De Maria de Lurdes Bértolo Pereira Fernandes, na qualidade de cabeça-de-
Casal dos Herdeiros de José de Jesus Fernandes Rendeiro, referente ao loteamento sito 
em Carnide, freguesia de Parceiros, acompanhado da seguinte informação da Divisão de 
Loteamentos: 
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“Trata-se de um loteamento para 18 lotes destinados a habitação, num terreno 
inserido em espaço urbano de baixa densidade, em área habitacional e residencial, em REN 
e zona verde de acordo com a Planta de Delimitação do Aglomerado de Leiria do PDM. 

Analisado o processo verifica-se o seguinte: 
a) a solução global do loteamento tem a coerência necessária para o seu 

funcionamento, no entanto parte das construções propostas e parte da solução viária 
ocupam solo em REN, de acordo com a Planta de Delimitação do Aglomerado de Leiria; 

b) o projecto deverá ser explícito (na Planta de Síntese) nomeadamente quanto 
ao uso de cada lote, cotas de soleira e número de fogos, devendo o projecto ser elaborado 
de acordo com a Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

c) a soma de todas as áreas não resulta na área total do terreno; 
d) o afastamento posterior da construção ao limite do lote 11 deverá cumprir 

com o RGEU; 
e) o pedido de loteamento deverá ser requerido por todos os proprietários do 

terreno.” 
A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em conta a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos em 21/10/2005, que propõe o indeferimento do 
projecto de loteamento nos termos da 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, delibera por unanimidade notificar o requerente nos termos dos artigos 
100.º e 101.º do Código de Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1625/05 Processo de loteamento n.º 25/03 – (fl. 375) 

De Construções J.J.R. & Filhos, S.A., com sede na Rua da Capela, n.º 4, em 
Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao loteamento sito em 
Magueigia - Canteira, freguesia de Santa Catarina da Serra, acompanhado de duas 
informações prestadas pelo Departamento de Obras Municipais e pela Divisão de 
Loteamentos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade 
rectificar a deliberação n.º 1167/05 datada de 18/07/2005 relativamente ao valor da 
garantia bancária apresentada referente à rede viária, cujo valor após rectificação é 
de €69.909,00. 

Mais delibera dar conhecimento do valor corrigido ao requerente e à 
entidade bancária para rectificação do respectivo valor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número nove 
N.º 1626/05 Processo de informação de loteamento n.º 3/02 – (fl. 15) 

De José Pereira Carreira, residente em Vale do Horto, freguesia de Azoia 
referente ao pedido de informação de viabilidade de loteamento situado em Rua dos Barros 
- Vale do Horto, freguesia de Azoia, acompanhado da seguinte informação da Divisão de 
Loteamentos: 
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“Trata-se de um pedido de informação prévia para a constituição de 8 lotes 
destinados a habitação unifamiliar, num terreno inserido em espaço urbanizável, de acordo 
com a Planta de Ordenamento do PDM. 

Analisado o processo verifica-se o seguinte: 
1) a solução urbanística apresenta-se claramente pouco optimizada e 

tecnicamente deficiente. O projecto não se encontra instruído de acordo com o n.º 2 do 
Artigo 1.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

2) as soluções de loteamento em encostas de acentuado declive carecem de 
estudos rigorosos quanto ao traçado dos arruamentos e quanto às futuras construções a 
implantar nos lotes, nomeadamente quanto aos muros de vedação, que inevitavelmente 
serão de contenção de terras e ainda quanto às cotas do logradouro face ao acesso 
automóvel; 

3) o Processo carece de identificação do titular e/ou dos titulares de qualquer 
outro direito real sobre o prédio através da certidão emitida pela conservatória do registo 
predial, de acordo com o n.º 3 do artigo 14.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. 

O processo contém os pareceres das entidades consultadas.” 
A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade 

informar o requerente de que não é viável a solução apresentada, notificando o 
mesmo nos termos do artigo 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Mais se informa que o projecto de loteamento a apresentar deverá ter 
enquadramento no Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamente o artigo 
57.º e demais legislação em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1627/05 Processo de informação de loteamento n.º 8/02 – (fl. 77) 

De Laureano de Faria Gomes residente em Casal Garcia, freguesia de Pousos 
referente ao pedido de informação de viabilidade de loteamento situado em Rua da Mata - 
Azabucho, freguesia de Pousos, acompanhado da seguinte informação da Divisão de 
Loteamentos: 

“Foi deliberado em 19/07/2004 viabilizar o estudo prévio de loteamento com 
condicionalismos. 

Em resposta ao ofício n.º 16314 datado de 22/07/2004 o requerente apresenta 
“adenda” aos elementos do processo, dando resposta às alíneas 2) e 3) do referido ofício. 

Quanto à possibilidade da compensação pela área de equipamento não cedida 
deixa-se o assunto à consideração superior. 

Dado que é solicitado o prazo de 180 dias para a apresentação dos projectos de 
infra-estruturas, informa-se que o presente processo é um pedido de informação prévia, 
propondo-se que seja esclarecido o requerente que o licenciamento de loteamento 
pretendido deve ser instruído nos termos do n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º 1110/2001 de 
19 de Setembro, Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01 de 04 de Junho, Plano Director Municipal de Leiria (Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 84/95) e restante legislação de âmbito geral e municipal em 
vigor.” 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Dr. Raul Castro, notificar o requerente de acordo com a 
informação prestada pela Divisão de Loteamentos. 

Mais delibera aceitar a proposta do requerente relativamente à 
compensação em numerário correspondente à área de equipamento não cedida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1628/05 Processo de informação de loteamento n.º 9/02 – (fl. 59 a 61) 

De Imobiliária Memoriense e Outros com sede na Rua Dr. José Gonçalves, 
Edifício Arcadas n.º 15 1.º escritório, freguesia de Leiria referente ao pedido de informação 
de viabilidade de loteamento situado em Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros, 
acompanhado da seguinte informação da Departamento de Operações Urbanísticas: 

“Refere-se o presente pedido de informação prévia à possibilidade de efectuar o 
loteamento, com obras de urbanização, de um terreno, composto por quatro artigos 
matriciais, com a área total de 191763 m2, localizado na Qta. da Carvalha, freguesia de 
Parceiros. Analisado o pedido ao abrigo do disposto no DL 555/99, de 16/12, alterado pelo 
DL 177/2001, de 04/06, verifica-se que em termos do Plano Director Municipal o  terreno em 
causa insere-se em Áreas Habitacionais ou Residenciais de média densidade, com uma 
pequena parte em baixa densidade, apresentando a proposta um índice global de 0,55. 

O estudo de viabilidade apresentado propõe em termos viários a implementação 
de uma Avenida, transversal ao terreno a lotear, com quatro faixas de circulação, sendo 
duas em cada sentido, a qual dá continuidade à Avenida da urbanização “ Aldeamentos de 
Sta. Clara “até uma zona próxima da via que estabelece a ligação entre os Parceiros e a 
Barosa. 

A Norte da referida Avenida é proposta a abertura de novos arruamentos 
secundários e a implementação de 68 lotes para moradias unifamiliares, sendo algumas 
isoladas e outras em banda. 

A Sul da referida Avenida estão previstos diversos arruamentos secundários, 
destinando-se esta zona à construção de edifícios de habitação colectiva ou mistos, com 
cinco pisos acima da cota de soleira, num total de 44 lotes e a que correspondem 751 
fogos. O número de unidades comerciais/serviços não é especificado e está previsto 
estacionamento ou estacionamento e arrumos nas caves dos edifícios. 

O estudo apresentado prevê a cedência de 33.879m2 para zonas verdes 
diversas, 43.322m2 para equipamento e 6.508m2 destinados a uma Praça. 

O processo foi objecto de pareceres de diversas entidades/serviços, 
nomeadamente: 

- Junta de Freguesia de Parceiros que emitiu parecer favorável. 
- Gabinete Plural, que procede à elaboração do Plano de Urbanização de 

Leiria, e que manifesta reservas em relação ao estudo apresentado, tendo em conta os 
estudos do Plano de Urbanização. 

- Gabinete do Plano Director Municipal que após várias considerações conclui 
que a ocupação proposta se poderá vir a implementar desde que se assegure que a zona 
de cota mais elevada seja reservada para Espaço Público dada a sua situação privilegiada 
em termos de vistas sobre os vales do Lis e do Lena (já contemplado na proposta). 

- Departamento de Obras Municipais que emitem parecer favorável, com 
alguns condicionalismos, relativamente à rede viária e drenagem pluvial. 
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- EDP – Distribuição de Energia, SA que emite parecer favorável, impondo 
diversos condicionalismos de ordem técnica. 

- SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento os quais 
estabelecem uma série de condições que devem ser observadas na elaboração dos 
projectos das redes de esgotos domésticos e de esgotos pluviais. Em relação à rede de 
abastecimento de água são feitas uma série de considerações que se prendem com a 
impossibilidade de, nas condições actuais, se proceder ao abastecimento de água ao 
loteamento , bem como das obras que estão previstas e que poderão vir a colmatar esta 
situação. São estabelecidas ainda algumas condições técnicas relativas à rede de água no 
interior do loteamento. O parecer termina com a seguinte conclusão que se passa a 
transcrever: 

“O abastecimento de água à presente informação prévia de loteamento é viável 
mediante o seu faseamento nos termos referidos no ponto 2.1 do presente parecer técnico, 
ou seja nas seguintes condições: 

- numa 1ª fase para os lotes 45 a 112, após a entrega da água em alta no 
reservatório da Qta. de Sto. António por parte das “ Águas do Mondego”, o que se prevê 
seja concretizado durante o ano de 2006. 

- Numa 2ª fase para os lotes 1 a 44, com a entrega da água em alta nos 
reservatórios de Leiria Sul e o reestabelecimento da adução aos reservatórios de Parceiros 
a partir daquele patamar, não sendo neste caso possível avaliar com precisão, a data para a 
sua conclusão. 

A presente viabilidade de loteamento constitui também comprovadamente uma 
sobrecarga incomportável para as infra-estruturas de abastecimento de água existente no 
local, pelo que só será viável mediante a realização de um protocolo a celebrar entre o 
requerente e a Câmara Municipal de Leiria, nos termos dos números 1 e 3 do artigo 25.º, do 
Decreto Lei nº 177/01, de 4 de Junho, garantindo o financiamento das obras de 
remodelação da rede de água do sector a montante do loteamento e cujos trabalhos 
orçarão para o número de fogos previstos em 821 fogos x €500,00  ou seja €4.105.00,00, 
acrescido de IVA à taxa em vigor. Este valor poderá ser dividido em duas parcelas em 
função do faseamento proposto pelos SMAS no parágrafo anterior, proporcionalmente ao 
número de fogos nelas previsto. 

Os projectos de execução da rede de abastecimento de água e das redes de 
esgotos domésticos e pluviais da globalidade do loteamento, poderão no entanto ser desde 
já desenvolvidos tendo em consideração os aspectos referidos nos pontos 2.2, 3 e 4 deste 
parecer, conjuntamente com os mapas de medições e orçamento de todos os trabalhos a 
realizar, devendo dar entrada em quadriplicado nestes Serviços para apreciação, tendo em 
conta a actual legislação em vigor, em particular no que respeita ao Decreto Regulamentar 
nº 23/95 de 23/8. 

Finalmente salienta-se que todas as obras a realizar quer dentro quer fora do 
terreno do loteamento bem como os trabalhos de ligação das redes projectadas às redes 
existentes, serão encargo do promotor do mesmo.” 

Face ao Plano Director Municipal considera-se que a proposta se enquadra na 
generalidade no mesmo. 

Caso a Exma. Câmara decida viabilizar a pretensão a mesma será válida pelo 
prazo de um ano nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16de Dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º  177/2001, de 4 de Junho e deverá ser condicionada a: 

- Cumprimento e sujeição aos pareceres emitidos nomeadamente pelo 
Gabinete do PDM, Departamento de Obras Municipais, EDP e SMAS, os quais deverão ser 
transmitidos ao requerente. 
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- Faseamento das obras de urbanização e emissão de alvarás condicionados à 
verificação das condições impostas no parecer dos SMAS, já mencionado. 

- Previsão de contentores para deposição de resíduos sólidos urbanos de tipo e 
localização a definir com a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. 

- Caso exista no local alguma espécie florestal protegida, com a qual possa 
interferir a pretensão, ficará sujeito á disciplina do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei 155/2004, de 30 de Junho.  

- Observância na elaboração do projecto de loteamento de todas as normas 
legais e regulamentares aplicáveis.  

- Ter ainda em conta na elaboração do projecto de loteamento as seguintes 
questões que não estão totalmente acauteladas no estudo prévio: 

a) O afastamento dos edifícios ao limite dos prédios a lotear ou a zonas de 
equipamento deverá cumprir com o Regulamento Geral de Edificações Urbanas. 

b) O afastamento entre edifícios deverá cumprir com o Regulamento Geral de 
Edificações Urbanas. 

c) O caminho pedonal nas traseiras dos lotes das moradias deve desenvolver-
se dentro dos prédios do requerente. 

d) Melhorar o acesso aos lotes 16 a 33 nomeadamente prolongando a via que 
está proposta terminar junto ao lote 16 pelas traseiras dos lotes 31 a 33. 

e) Nos arruamentos sem continuidade prever bolsa de retorno. 
 

Deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação quer ao requerente quer 
aos outros titulares de qualquer outro direito real sobre os prédios objecto da pretensão. 

Se a deliberação for favorável deverá ainda dar-se conhecimento da mesma ao 
Gabinete do PDM. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 10/11/2005, delibera por 
maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Raul Castro, viabilizar o pedido de 
informação prévia acima referido, condicionado ao cumprimento do seguinte: 

1) Pareceres emitidos pelo Gabinete do PDM, Departamento de Obras 
Municipais, EDP e SMAS; 

2) Faseamento das obras de urbanização e emissão de alvarás 
condicionados à verificação das condições impostas no parecer dos SMAS; 

3) Previsão de contentores para deposição de resíduos sólidos urbanos de 
tipo e localização a definir com a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

4) Caso exista no local alguma espécie florestal protegida, com a qual 
possa interferir a pretensão, ficará sujeito à disciplina do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 
25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho; 

5) Observância na elaboração do projecto de loteamento de todas as 
normas legais e regulamentares aplicáveis; 

6)Ter ainda em conta na elaboração do projecto de loteamento as 
seguintes questões que não estão totalmente acauteladas no estudo prévio: 

a) O afastamento dos edifícios ao limite dos prédios a lotear ou a zonas de 
equipamento deverá cumprir com o Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

b) O afastamento entre edifícios deverá cumprir com o Regulamento Geral 
de Edificações Urbanas; 

c) O caminho pedonal nas traseiras dos lotes das moradias deve 
desenvolver-se dentro dos prédios do requerente; 
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d) Melhorar o acesso aos lotes 16 a 33 nomeadamente prolongando a via 
que está proposta terminar junto ao lote 16 pelas traseiras dos lotes 31 a 33; 

e) Nos arruamentos sem continuidade prever bolsa de retorno. 
Mais delibera informar o requerente que o presente pedido de informação 

prévia é válido pelo período de um ano, de acordo com o disposto no artigo 17.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01 de 04 de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dez 
T – 86/2004 - CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES NA 
ESCOLA DO 1.º CEB DE TOURIA – POUSOS. APROVAÇÃO DE MINUTA DE 
CONTRATO 

N.º 1629/05 Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a firma Soteol – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda. 

A Câmara tomou conhecimento e porunanimidade delibera: 

1 - aprovar a minuta de contrato para a adjudicação da empreitada supra 
referida; 

2 - autorizar a celebração do respectivo contrato. 

** 

T – 54/2000 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA 
MARTINELA-ARRABAL. APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS 

N.º 1630/05 Pela empresa Construções António Leal, 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; 9T+; 10; 11T+; 12; 
13T+; 14T+ e 15 da obra supra, no valor de €1.777,54 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unanimidade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €1.777,54 + IVA. 

** 

NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONCURSOS RELATIVOS 
A EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS - “COMISSÃO DE ABERTURA DO 
CONCURSO” E “COMISSÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS” 

N.º 1631/05 A Câmara, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 137º do Código de 
Procedimento Administrativo, delibera por unanimidade ratificar o despacho da Sr.ª 
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Presidente, de 4 de Novembro de 2005, em que propõe a nomeação das seguintes 
comissões: 

Comissão de Abertura de Concurso: 

Presidente:  Fernando Eduardo Loureiro Malhó - Engº.Civil Municipal 

Vogal:  Laura da Conceição Costa  – Técnica  Superior de Economia, Assessora 
Principal 

Secretária:  Maria Angélica Pereira Gomes   – Técnica Superior de 1ªclasse 

Suplentes:  Maria Augusta Gameiro S. Sousa – Assistente Administrativa 
Especialista 

Hélia Maria Farto Ribeirete – Assistente Administrativa. Especialista 

Comissão de Análise de Propostas: 

Presidente:  Laura da Conceição Costa  – Técnica  Superior. de Economia, 
Assessora Principal 

Vogal:   Manuel Ribeiro dos Santos – Engº. Técnico Civil 

Secretária:   Maria do Carmo Graça Will Pires S. Bandeira – Eng.º Civil 

Suplentes:   Sucena Maria Guarda Domingues Areia – Eng.º. Geóloga 

   Filipe Ribeiro da Silva – Eng.º. Civil 

** 

Ponto número onze 
DESIGNAÇÃO DE MAIS DOIS VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO 

N.º 1632/05 A Senhora Presidente dá conhecimento à Câmara que, na sequência da 
deliberação n.º 1518/05, tomada na reunião do passado dia 3 de Novembro designou, por 
despacho de 4 de Novembro, no uso da faculdade prevista no n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, as Senhoras Vereadoras Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e Eng.ª 
Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos para desempenharem as suas funções em 
regime de tempo inteiro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES PELOS VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO 
E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
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N.º 1633/05 A Senhora Presidente dá conhecimento à Câmara que, na sequência da 
deliberação n.º 1519/05, tomada na reunião do passado dia 3 de Novembro, exarou em 4 de 
Novembro o despacho que abaixo se transcreve: 

“1. No uso da faculdade que me é concedida pelo artigo 69.º, no 1 da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para me 
coadjuvarem no exercício da minha competência e no da própria Câmara, fixo aos 
Vereadores em regime de tempo inteiro funções nas áreas abaixo discriminadas:  

1.1. Ao Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço: 
a)  educação; 
b)  cultura, património cultural e ciência; 
c)  geminações; 
d)  toponímia; 
e)  ligação às freguesias. 

 

1.2. Ao Senhor Vereador Eng.º Fernando Brites de Carvalho: 
a)  planeamento e ordenamento do território; 
b)  obras municipais; 
c)  equipamento, viaturas e oficinas; 
d)  transportes e comunicações; 
e)  produção e distribuição de energia; 
f )  iluminação pública; 
g)  ligação às freguesias. 

 
1.3. À Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães: 

a)  promoção do desenvolvimento; 
b)  espaços verdes; 
c)  mercados e feiras municipais; 
d)  cemitérios; 
e)  ambiente, limpeza pública e resíduos sólidos urbanos; 
f )  acção social; 
g)  defesa do consumidor; 
h)  publicidade; 
i )  elevadores, instalações de armazenamento e abastecimento de combustíveis e 

áreas de serviços nas redes viárias municipais; 
j )  contra-ordenações; 
k)  ligação às freguesias. 

 
1.4. À Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos: 

a)  operações urbanísticas (obras particulares e loteamentos); 
b)  desporto; 
c)  centro histórico de Leiria; 
d)  toponímia; 
e)  ligação às freguesias. 
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2. No uso da faculdade que me é concedida pelo artigo 69.º, no 2 da referida Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, delego nos Vereadores abaixo indicados as minhas competências 
próprias previstas no artigo 68.º do citado diploma, abrangendo a prática de todos os actos 
administrativos e instrumentais inerentes ao seu exercício, a fim de poderem gerir e orientar 
os assuntos incluídos nas áreas de actividade e funções que lhe estão cometidas:  
 
2.1. Nos Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando 
Brites Carvalho, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e Eng.ª Isabel Maria 
de Sousa Gonçalves dos Santos: 

a)  a da alínea b) do n.º 1, de executar as deliberações da Câmara Municipal e 
coordenar a respectiva actividade; 

b)  a da alínea c) do n.º 1, de assegurar a execução das deliberações da Assembleia 
Municipal e dar cumprimento às decisões dos seus órgãos; 

c)  a da alínea f) do n.º 1, para proceder à adjudicação no caso de aquisição de bens 
e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba, nos termos da alínea seguinte; 

d)  a da alínea g) do n.º 1, para autorizar a realização de despesas orçamentadas até 
€2.490,00; 

e)  a da alínea m) do n.º 1, para assinar a correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades ou organismos públicos; 

f )  a da alínea h) do n.º 2, para promover todas as acções necessárias à 
administração corrente e à conservação do património municipal sob sua 
responsabilidade. 

  
2.2. No Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço: 
 

a)  a da alínea e) do n.º 2, para gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de 
educação e ensino, nos casos e nos termos determinados por lei;  

b)  a da segunda parte da alínea j) do n.º 2, para proceder à aquisição de bens e 
serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente autorizada. 

 

2.3. No Senhor Vereador Eng.º Fernando Brites Carvalho: 

a)  a da alínea j) do n.º 2, para promover a execução, por administração directa ou 
empreitada, das obras, assim como proceder à aquisição de bens e serviços, cuja 
realização da despesa tenha sido previamente autorizada. 

 
2.4. Na Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães: 

a)  a da segunda parte da alínea j) do n.º 2, para proceder à aquisição de bens e 
serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente autorizada; 

b)  a da alínea r) do n.º 2, para conceder terrenos nos cemitérios propriedade do 
município, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas. 

 
2.5. Na Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos: 

a)  a da segunda parte da alínea j) do n.º 2, para proceder à aquisição de bens e 
serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente autorizada. 
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3. Ainda no uso da faculdade que me é concedida pelo citado artigo 69.º, no 2 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, mais delego na Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina 
Sobrinho de Magalhães a competência prevista no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
116/98, de 5 de Maio, para superintender os serviços médico-veterinários na respectiva 
área de intervenção. 
 
4. Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código de Procedimento Administrativo, 
conjugado com o artigo 70.º da aludida Lei n.º 169/99, autorizo os Senhores Vereadores, no 
âmbito das competências delegadas pelo presente Despacho, à excepção da prevista no 
número 3., a subdelegarem nos dirigentes dos serviços a competência para dirigir a 
instrução de todos os procedimentos administrativos e para o despacho dos assuntos 
correntes dos respectivos serviços, bem como a prática de todos os actos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da competência decisória do delegante ou 
subdelegante. 
 
5. O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura. 
 

6. Cumpra-se com o disposto no artigo 91.º da referida Lei n.º 169/99 e artigo 37.º, n.º 2 do 
Código do Procedimento Administrativo, dando ao presente despacho a devida publicidade.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS VEREADORES  

N.º 1634/05 A Senhora Presidente dá conhecimento que por despachos de 27 de Outubro 
e de 4 de Novembro, delegou e subdelegou as seguintes competências: 

a)  na Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, as 
competências próprias que lhe são conferidas pelos Decretos-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redacção actual, n.º 167/97, de 4 de Julho, na redacção actual, 
n.º 168/97, de 4 de Julho, na redacção actual, e n.º 370/99, de 18 de Setembro;  

b)  na Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, as suas 
competências próprias para determinar a instrução de processos de contra-
ordenação e aplicar as coimas; 

c)  em todos os Senhores Vereadores, as competências que lhe foram delegadas pela 
Câmara através das deliberações n.ºs 1520/05, 1521/05 e 1522/05, tomadas na 
última reunião; 

d)  na Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, as 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara através da deliberação n.º 
1523/05, tomadas na última reunião. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número doze 
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RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1635/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 16 de Novembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €6.735.958,80 sendo de Operações 
Orçamentais €6.132.722,93 e de Operações de Tesouraria €603.235,87. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1636/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 3 a 16 de Novembro de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 7631, 7712, 7722, 7724, 7950, 8083 a 8085, 8167 a 8171, 8174, 
8175, 8177, 8181, 8182, 8185 a 8187, 8189, 8190, 8225 a 8227, 8470, às Ordens de 
pagamento de Tesouraria n.ºs: 531, 568 a 575, 577 a 613, e às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 5652, 5662, 5670, 5674, 5680 a 5682, 5684, 5686, 5777, 5860, 5861, 5864, 
5865, 5867, 5869, 5870, 5877 a 5884, 5886 a 5888, 6055, 6067, 6169, 6170, 6177, 6192, 
6204, 6369, 6377, 6387, 6388, 6395, 6400, 6954, 6955, 6981, 6994, 7045, 7050, 7097, 
7098, 7160, 7195, 7200, 7212, 7215, 7222, 7223, 7244, 7370, 7384, 7416, 7452, 7527, 
7619, 7623, 7624, 7658, 7696, 7709, 7711, 7716, 7716, 7728, 7729, 7735, 7738 a 7740, 
7743, 7746, 7748, 7764, 7766, 7767, 7772, 7774, 7776, 7778 a 7781, 7783, 7789, 7790, 
7806, 7825, 7827, 7833, 7837, 7840, 7842, 7847 a 7849, 7851, 7867, 7874, 7876, 7877, 
7887, 7889, 7891, 7892, 7894, 7896, 7902, 7907, 7909, 7911, 7915, 7926, 7929 a 7931, 
7933, 7934, 7936, 7937, 7939, 7941 a 7949, 7952 a 7956, 7958, 7959, 7961 a 7963, 7965, 
7966, 7968 a 7970, 7973, 7975 a 7984, 7986 a  7989, 7991 a 8001, 8003 a 8006, 8008, 
8010 a 8020, 8024 a 8042, 8044 a 8053, 8055 a 8082, 8086 a 8103, 8105, 8107 a 8131, 
8133 a 8140, 8142, 8144 a 8162, 8164, 8166, 8172, 8173, 8176, 8178 a 8180, 8183, 8184, 
8188, 8192, 8193, 8201, 8203, 8218, 8224, 8228 a 8231, 8234, 8237 a 8241, 8244, 8260, 
8262, 8285, 8289, 8290, 8293, 8298, 8300, 8302, 8305, 8307 a 8311, 8313, 8316, 8318, 
8319, 8326, 8329, 8335, 8337, 8338, 8340 a 8345, no valor total de €1.345.600,92.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XXV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE 2005 

N.º 1637/05 Presente a 25.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 24.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 22.ª alteração ao Plano de Actividades e na 20ª Alteração ao Plano de 
Investimentos 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 unanimidade aprovar a 
25.ª Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005, com 
inscrições/reforços no montante de €2.058.549,51 e diminuições/anulações no 
montante de €1.501.619,18 e a 25ª alteração ao Orçamento para o presente ano de 
2005, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €2.439.730,33 
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cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

HOMOLOGAÇÃO DA TENTATIVA DE  CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS 
DO DECRETO-LEI N.º 59/99, DE 2 DE MARÇO 

N.º 1638/05 Presente o ofício registado em 25 de Julho sob o n.º ENT 05/19584 do 
Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, a coberto do qual foram enviadas à 
Câmara Municipal fotocópias autenticadas das actas da primeira e segunda reuniões, auto 
de conciliação e informação n.º 172/I relativas à tentativa de conciliação extrajudicial, levada 
a efeito nos termos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, no âmbito da empreitada 
denominada “Variante Sul de Leiria – 3.º troço”, em que foi requerente “Lena Engenharia e 
Construções, SA” e requerida a Câmara Municipal de Leiria. 

 De acordo com os documentos presentes, designadamente o auto de conciliação 
de 13 de Abril de 2005, homologado por despacho do Senhor Ministro das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações de 27 de Junho de 2005, a Câmara Municipal compromete-se 
a pagar € 185 658,23, que inclui: 

a) a indemnização para compensação do aumento de encargos com a rentabilização 
da estrutura de custos fixos; 

b) a remuneração pela execução de trabalhos efectivamente realizados em obras; 

c) o valor de juros de mora correspondentes. 

 As condições de pagamento acordadas constam do citado auto de conciliação, 
parte integrante do processo ora presente. 

A Câmara, na sequência da notificação do despacho de 27 de Junho de 
2005 do Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações que 
homologou o auto de conciliação extrajudicial relativo à empreitada denominada 
“Variante Sul de Leiria – 3.º troço”, delibera por unanimidade autorizar o pagamento 
de €185.658,23 à sociedade “Lena Engenharia e Construções S.A”, nos termos 
constantes do citado auto. 

** 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS RESPEITANTES AO 
ANO DE 2005 A LIQUIDAR EM 2006 

N.º 1639/05 Atendendo à situação económica do país e das famílias, foi presente pela 
Senhora Presidente uma proposta de diminuição das taxas em vigor, de 4% para os prédios 
urbanos avaliados nos termos do CIMI (alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º) e de 2,5% para os 
prédios urbanos a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, fundamentando-a, 
por um lado, no facto de as reduções propostas serem superiores à taxa de inflação esperada 
para o ano de 2006, que é de 2,3% e, por outro lado, no decréscimo de cerca de 4% das 
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receitas arrecadadas relativamente à contribuição autárquica e ao Imposto Municipal sobre 
Imóveis de 2004 para 2005. 

 
Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal 
Sobre Imóveis (CIMI), a Câmara Municipal de Leiria delibera por maioria, com os votos 
contra dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, propor à Assembleia Municipal 
que fixe as seguintes taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI): 

1) prédios urbanos [alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI] – 0,78% 
2) prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI [alínea c) do n.º 1 do 

artigo 112.º do CIMI] – 0,48% 
3) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área 

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de 
Leiria, conforme delimitação estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março 
(Diário da República I Série B, n.º 69, pág. 1613) minoração de: 

3.1) 23% para a taxa da alínea b) do n.º 1, do artigo 112.º do CIMI, sendo a 
taxa efectiva de 0,6%; 

 3.2) 20% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a 
taxa efectiva de 0,4%. 

Mais delibera, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e 
para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º , ambos da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, remeter 
o assunto à Assembleia Municipal para fixação das taxas do Imposto Municipal sobre 
Imóveis. 

Justificação de voto dos vereadores eleitos pelo partido Socialista: 
“Considerando que a cláusula de salvaguarda, tendo por base a mesma matéria 
tributável, implica um aumento da receita obtida; considerando ainda que foram 
avaliados centenas de prédios novos segundo as mesmas regras, o que vai 
influenciar o montante da liquidação, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista 
propõem  uma redução superior: 0,7% , para a taxa da alínea b) do n.º 1, do artigo 
112.º do CIMI e 0,4 % para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI.” 

** 

Ponto número treze 

TRANSFORMAÇÃO DE POSTO DE MEDICAMENTOS EM POSTO FARMACÊUTICO 
MÓVEL – ORTIGOSA 

N.º 1640/05 Presente carta do Infarmed, Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 
(Ent 27751/05), datada de 05/10/17, solicitando novo parecer relativamente à transformação 
do posto de medicamentos da Ortigosa em posto farmacêutico móvel. Nessa sequência, 
esta Autarquia solicitou emissão de parecer à Junta de Freguesia de Ortigosa, a qual emitiu 
parecer favorável (Ent 28916/05), alterando assim a deliberação constante da acta n.º 15, 
do passado dia 27 de Abril.  

A Câmara analisou o assunto e, de acordo com o parecer da Junta de 
Freguesia de Ortigosa, delibera por unanimidade emitir parecer favorável e oficiar o 
Infarmed nesse sentido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

Ponto número catorze 
MOBILIS 

N.º 1641/05 Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi presente a proposta que 
abaixo se transcreve: 

“Com a aproximação das Eleições Autárquicas, foi lançado em Leiria o novo 
transporte urbano Mobilis. 

Face ao vazio existente, compreende-se como facilmente obtém um relativo 
sucesso..  
 Parece-nos, contudo, que há vários aspectos que conviria rectificar : 

1 O folheto informativo afirma que “o Mobilis tem uma frequência de quinze 
minutos”, como não é verdade, tal facto constitui claramente publicidade enganosa. 
A periodicidade é, pelo contrário, de aproximadamente trinta minutos, uma vez que é 
com esse intervalo de tempo que os urbanos partem para percursos no mesmo 
sentido. Parece-nos importante clarificar que a referida frequência de quinze minutos 
diz respeito à partida alternada dos Mobilis um e dois a partir da paragem junto à 
Rodoviária. Cada um deles, na realidade, em cada paragem, passa com intervalos 
sucessivos aproximado dos trinta minutos. 

2 O  mesmo documento não informa que existem horas fixas para a partida das 
viaturas a partir da paragem “principal”, existente junto à entrada do edifício da 
Rodoviária. É que a existência dessas horas implica que as viaturas não circulem 
continuamente (como refere o folheto), ocorrendo por vezes “esperas” de 15 minutos 
dos passageiros dentro das viaturas (só os mais pacientes, havendo quem opte por 
sair e ir a pé o resto do percurso), em trânsito de umas paragens para outras, desde 
que passem pela “principal”.  

3 Finalmente, o célebre folheto refere que existem bilhetes pré-comprados, válidos em 
todas as carreiras urbanas, a 0,30 €, mas não esclarece a existência de uma 
burocracia exagerada, para se adquirirem esses bilhetes ( pelo menos na 1ª 
compra), uma vez que obrigam: 
- à apresentação do BI do utente do transporte, 
- a indicação das paragens de entrada e saída, 
- à aquisição de um cartão pelo preço de 2,5 €. 
Face ao exposto, propõe-se: 
A – A eliminação da burocracia inútil que foi implementada na aquisição de bilhetes 
pré-comprados, adoptando-se a prática que a Carris em Lisboa já utiliza há dezenas 
de anos, 
B – A circulação contínua das viaturas, sem a necessidade de efectuarem paragens 
para acertos de horários junto à Rodoviária, pelo menos até que entrem em 
circulação  mais viaturas, de tal modo que o tempo de espera máximo seja de 15 
minutos. 
C – A correcção do folheto para que efectivamente elucide o munícipe com verdade. 
D – A inclusão no Plano de Actividades para 2006 da construção de parques de 
estacionamento na periferia da cidade, apoiados e articulados numa boa rede 
intermodal de transportes, redimensionamento a actual Mobilis, de modo a que 
constituam verdadeiras e eficazes alternativas ao transporte individual.” 
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Sobre o assunto o Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho começou por dizer 
que dado ser um circuito novo, naturalmente está sujeito a serem implementados alguns 
acertos para optimização do seu funcionamento. 

Reconhece que existem algumas boas ideias no documento mas não concorda 
com o preâmbulo, já que a implementação do circuito nada teve a ver com eleições 
autárquicas. Considera necessário lembrar que a criação deste projecto iniciou-se em 2003, 
não tendo sido portanto criado a pensar em campanhas eleitorais. A sua inauguração foi no 
dia em que se comemorou o “Dia Europeu sem Carros”. 

Mais referiu que todo este processo foi desenvolvido com recurso a estudos 
específicos intensos, que envolveram a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e 
consultores Externos, no âmbito do acordo estabelecido com a Direcção Geral de 
Transportes Terrestres.  

Relativamente ao tempo de espera referido, sempre foi dito que era de 30 
minutos em cada sentido, o que se traduz num tempo de espera médio de 15 minutos se 
tivermos em conta os dois sentidos.  

Quanto à necessidade de apresentação do Bilhete de Identidade o mesmo 
documento (ou outro que identifique de forma clara o comprador) só é exigido uma vez, 
aquando da obtenção do cartão que permite o carregamento, por vezes indeterminadas, 
quer do passe mensal, quer de viagens pré-compradas. È necessário relembrar que, em 
relação ao passe, o mesmo é pessoal e intransmissível, podendo a fiscalização solicitar, a 
qualquer momento, a apresentação de documento identificativo para conferir com o título de 
transporte respectivo. 

Assim, quando se refere a eliminação de “burocracia inútil”, devendo-se adoptar 
a prática da Carris em Lisboa, deve ter-se em conta que este circuito utiliza a tecnologia de 
ponta quanto a emissão e controlo de bilhéticos, tendo o cartão incorporada a tecnologia 
“sem contacto”. 

Quanto às perguntas que são feitas aos utilizadores sobre quais as paragens de 
entrada e saída, as mesmas são utilizadas para fins estatísticos, e são de resposta 
facultativa. 

A circulação contínua das viaturas sem necessidade de paragens é o 
procedimento desejável, tendo já sido transmitidas indicações nesse sentido à Rodoviária 
do Tejo. 

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

Em relação à inclusão de novos parques de estacionamento periféricos no Plano 
de 2006, embora seja um objectivo desejável, o mesmo será de difícil concretização, uma 
vez que se torna necessário estabilizar e consolidar algumas intervenções urbanísticas nas 
zonas em causa, sendo fundamental acabar primeiro o trabalho ao nível do planeamento. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número quinze 
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PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – MARIA DE LOURDES PEDROSA DOMINGUES 

N.º 1642/05 Presentes os requerimentos com as entradas n.º 29 523, de 2004.10.04, n.º 
30 317, de 2004.10.26 e n.º 33 158, de 2004.11.04, da Sr.ª  Maria de Lourdes Pedrosa 
Domingues, residente na Rua Bouça de Lá, n.º 49, freguesia de Bajouca, 2425.180 Leiria, 
nos quais requer ao município o pagamento das despesas médicas, de transporte e de 
reparação de veículo em virtude de, no dia 2004.07.08, pelas 15.30 horas, ter sofrido um 
acidente de bicicleta quando circulava na Junqueira, decorrente de embate em buraco 
seguido de derrapagem e queda. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 41.CDIA/05, de 2005.10.17, a qual conclui pela proposta de 
indeferimento da pretensão da requerente, nos seguintes termos: 

a) a via onde ocorreu o embate faz parte da rede de estradas e caminhos 
municipais; 

b) o Município de Leiria tem o dever, por um lado, de vigiar e fiscalizar de forma 
sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 
municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção e, por outro 
lado, de sinalizar os obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias municipais, de 
modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar 
acidentes; 

c) uma vez que os factos provados não permitem concluir que o buraco se ficou a 
dever a falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente e reparar 
a estrada ou em sinalizar existência do buraco, pois não foi possível estabelecer sequer 
com que antecipação temporal relativamente ao embate o mesmo surgiu, não se mostram 
cumpridos os requisitos da ilicitude e da culpa; 

 d) mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os danos 
sofridos na pessoa da requerente e no seu veículo não são uma consequência normal, 
típica e provável da existência do buraco; 

e) considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 
autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles para 
inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 
indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade 
concordar com a informação n.º 41.CDIA/05, de 2005.10.17, prestada pela Divisão 
Administrativa, e manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido pela Sr.ª  
Maria de Lourdes Pedrosa Domingues no sentido de lhe serem pagas as despesas 
médicas, de transporte e de reparação de veículo em virtude de, no dia 2004.07.08, 
pelas 15.30 horas, ter sofrido um acidente de bicicleta quando circulava na Junqueira, 
decorrente de embate em buraco seguido de derrapagem e queda. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – CECÍLIA MARIA PRATAS DE JESUS PEREIRA 

N.º 1643/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 13 905, de 2004.05.03, da Sr.ª  
Cecília Maria Pratas de Jesus Pereira, residente na Rua da Murta, n.º 67, Picheleiro, 2400. 
443 Barosa, em que requer ao município uma indemnização por danos causados no seu 
veículo, com a matrícula 83-99-OI, em virtude de, no dia  2004.04.01, pelas 10:15 horas, ter 
embatido num sinal que se encontrava caído na faixa de rodagem na Av. das Comunidades 
Europeias, em Leiria. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 40.CDIA/05, de 2005.10.17, a qual conclui pela proposta de 
indeferimento da pretensão da requerente, nos seguintes termos: 

a) a via municipal onde se deu o acidente está na posse do Município de Leiria, 
sujeita à sua vigilância e cuidado; 

b) por se encontrar, à data do acidente, a proceder a trabalhos de manutenção e 
limpeza do separador central da Avenida das Comunidades Europeias, susceptíveis de 
impedir ou afectar o normal fluir do trânsito, a Divisão de Espaços Verdes procedeu à 
respectiva sinalização, cumprindo uma determinação legal, através da colocação de dois 
sinais, indicando “passagem estreita” e “obrigação de contornar a placa ou obstáculo”, de 
forma visível e a uma distância que permitia aos utentes da via tomar as precauções 
necessárias para evitar acidentes; 

c) logrou assim o Município de Leiria provar que empregou todas as medidas 
exigidas pelas circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos o que lhe permite, 
desse modo, iludir a presunção legal de culpa, pelo que, se não praticou qualquer facto 
ilícito também não se configura como culpado pelo acidente. 

d) por fim, não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os danos 
sofridos no veículo da requerente não são uma consequência normal, típica e provável da 
colocação do sinal no local do embate, uma vez que nada se provou quanto à velocidade a 
que aquela transitava, sabendo-se, por outro lado, que na via não se podia circular a mais 
de 40 km/h, que a requerente circulava na faixa da esquerda da via, em sentido ascendente, 
a par com outra viatura, tendo a sua ficado imobilizada 12,2 m a seguir ao local onde 
embateu no sinal; 

e) considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 
autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles para 
inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 
indemnização. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade concordar 
com a informação n.º 40.CDIA/05, de 2005.10.17, prestada pela Divisão Administrativa, 
e manifestar a sua intenção indeferir o pedido deduzido pela Sr.ª  Cecília Maria Pratas 
de Jesus Pereira de indemnização por danos causados no seu veículo, com a 
matrícula 83-99-OI, em virtude de, no dia  2004.04.01, pelas 10:15 horas, ter embatido 
num sinal que se encontrava caído na faixa de rodagem na Av. das Comunidades 
Europeias, em Leiria. 
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Mais delibera notificar a requerente, nos termos do disposto nos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e 
querendo, se pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o 
ainda das horas e local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – MANUEL DO ROSÁRIO SILVA 

N.º 1644/05 Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 18 de Julho, a 
Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de Manuel do Rosário 
Silva, residente na Rua Viscondessa Andaluz, Bairro de Pernes, freguesia e concelho de 
Santarém, quanto ao pagamento de danos no valor de € 80 no âmbito de um pedido de 
responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Notificado em 5 de Agosto para efeitos de se pronunciar em sede de audiência 
dos interessados, veio o requerente apresentar resposta, com a ENT. 20743/05. Analisada 
a resposta e com base na informação n.º 39.CDIA/05, de 2005.10.12, cuja fundamentação 
se transcreve, propõe-se que a Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, deferindo 
o pedido de ressarcimento, uma vez que a pronúncia do requerente permite obstar aos 
motivos que estiveram na base do projecto de decisão final: 

 “Dos factos  

Para além dos factos apurados referidos na informação n.º 15.CDIA/05, de 4 de 
Julho, apurou-se ainda que: 

1.º O buraco, com cerca de 50 cm de largura e 20 cm de profundidade, não se 
encontrava sinalizado e o local onde se encontrava não estava iluminado.  

2.º Na semana seguinte à ocorrência o buraco foi tapado. 

3.º Os buracos existentes na citada via têm tendência a reabrir devido às 
chuvadas, embora as brigadas estejam sempre atentas a esse local. 

Não se provou: 

a) a concreta localização do buraco; 

b) a velocidade a que o requerente transitava; 

c) a frequência com que o requerente utilizava a via. 

Do direito 

Dos factos provados a final resulta que, embora o buraco não se tenha ficado a 
dever a falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente e reparar 
a estrada – uma vez que não foi possível estabelecer sequer com que antecipação 
temporal relativamente ao embate o mesmo surgiu, estando as brigadas atentas àquele 
local, até porque devido às chuvas (o acidente ocorreu em pleno Inverno) os buracos, 
mesmo que tapados, têm tendência a reabrir – o mesmo não se encontrava sinalizado. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 36 de 2005.11.17 

0001722 (53)

Ora, o Município de Leiria tem o dever, por um lado, de vigiar e fiscalizar de 
forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e 
caminhos municipais, procedendo à respectiva conservação e manutenção e, por outro 
lado, de sinalizar os obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias municipais, de 
modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar 
acidentes.  

Assim, conclui-se que a Câmara não empregou todas as medidas exigidas pelas 
circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos, pelo que é responsável pelo 
acidente por “culpa presumida”. 

Contudo, para que exista obrigação de indemnizar não basta que o facto ilícito 
culposo tenha sido, em concreto, condição do dano: é necessário que, em abstracto ou em 
geral, ele seja uma sua “causa adequada”. Quer isto dizer que, em face da prova produzida, 
a existência de um buraco, não sinalizado, junto ao eixo de uma via municipal sem 
iluminação, há-de ter-se como susceptível de afectar a condução do requerente que embate 
nele sem se aperceber atempadamente, pese embora a circunstância de não se ter apurado 
a que velocidade o mesmo seguia”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade 
concordar com a proposta da Divisão Administrativa e deferir o pedido deduzido por 
Manuel do Rosário Silva de ressarcimento dos danos causados no seu veículo, com a 
matrícula 63-10-HL, no valor de € 80, em virtude de embate num buraco de grandes 
dimensões aberto no pavimento da estrada situada junto à linha de caminho-de-ferro 
da Cimpor, na Maceira, ocorrido em 2005.02.27. 

Mais delibera notificar o requerente da presente decisão, nos termos do 
disposto nos artigos 66º, alínea a) e 68º do Código de Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS AOS SMAS DE LEIRIA E À EXTINTA 
FEDERAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE LEIRIA E EXTINÇÃO DOS 
RESPECTIVOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 

N.º 1645/05 Presente a informação n.º 36.CDIA/05, de 2005/09/30, que a seguir se 
transcreve, na parte relevante: 

“I. Enquadramento dos factos 

No âmbito da organização e implementação do recém-criado Sector de Execuções Fiscais, 
concluiu-se em 2005.09.05 o levantamento das certidões de dívida existentes, na sequência 
do qual foi apurado o seguinte: 

foram remetidas à Câmara Municipal de Leiria 6972 certidões emitidas pelos Serviços 
Municipalizados de Águas de Leiria (SMASL) e 1885 certidões emitidas pela extinta 
Federação de Municípios do Distrito de Leiria (FMDL), entre 1980 e 1995, no montante 
global de 24.120.865$00; 

os respectivos processos de execução fiscal estiveram, desde então e até ao presente 
momento, parados por motivos não imputáveis aos executados, ou seja, por falta de 
impulso processual da Câmara. 
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II. Aplicação do direito 

A prescrição das obrigações tributárias tem como fundamento e princípios os da segurança 
e da paz jurídica. 

O regime da prescrição da dívida tributária é de natureza substantiva, pelo que a lei 
reguladora do seu regime é a que vigorar à data da constituição da dívida, podendo, no 
entanto, ser aplicável  um outro regime entrado em vigor, nos exactos termos do disposto no 
artigo 297.º, n.º 1 do Código Civil, segundo o qual: “ a lei que estabelecer, para qualquer 
efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos 
que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da data da entrada em vigor da 
nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”. 

1. As dívidas de fornecimento de água  

Às dívidas respeitantes a consumo de água entre 1986 a 1995 não é aplicável quer o artigo 
34.º do CPT quer o artigo 48.º da LGT porquanto não se tratam de obrigações tributárias. 

De facto, nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, deve considerar-se 
prescrito o direito de exigir o pagamento do preço do serviço prestado, sendo tal prazo de 6 
meses após a sua prestação. 

Considerando que o disposto no citado diploma é também aplicável às relações que 
subsistam à data da sua entrada em vigor e que o prazo de prescrição destas dívidas 
começa a contar-se a partir do mês seguinte ao da prestação do serviço, devem as dívidas 
indicadas considerar-se prescritas. 

2. A cobrança simultânea do fornecimento de água, tarifa de esgotos e fornecimento 
de electricidade 

De 1993 a 1995 e de 1981 a 1986 procedeu-se à cobrança, na mesma factura, 
respectivamente, de preços de água e tarifa de esgotos e de preços de água e de 
electricidade. Ora, se neste segundo caso não se levantam questões, sendo ao mesmo 
aplicável o que se disse no ponto anterior, já a primeira situação pode revelar-se 
problemática porquanto se procedeu à cobrança simultânea de uma dívida não tributária 
(fornecimento de água) e de uma dívida tributária (tarifa), as quais têm prazos prescricionais 
diferentes, circunstância que não impediria, todavia, que se declarasse parcialmente a 
prescrição. Neste caso, as tarifas de esgotos respeitantes ao ano de 1995 só prescreveriam 
em 2005.12.31. Acontece, porém, que as importâncias devidas não foram cobradas 
separadamente, razão pela qual, é nosso entendimento considerar tais obrigações 
prescritas. 

3. As dívidas provenientes de tarifa de conservação de saneamento 

Às dívidas provenientes de tarifa de conservação de saneamento reportando-se a factos 
tributários ocorridos entre 1980 e 1982 e entre 1985 e 1994, encontram-se igualmente 
prescritas, pelo decurso do prazo de 10 anos, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do CPT, 
vigente à data da respectiva constituição. 

III. Conclusões e proposta final 

Considerando que a prescrição da dívida exequenda é de conhecimento oficioso. 

Considerando as disposições dos artigos 175.º, 176.º, n.º 1, alínea c) e 28.º, n.º 2, alínea k) 
do Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 
26 de Outubro, do artigo 64.º, n.º 7, alínea d) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
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redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e ainda do artigo 33.º, 
alínea e) do ROSM. 

Propõe-se que as dívidas relativas ao fornecimento de água e electricidade, a tarifas de 
conservação de saneamento e a tarifas de esgotos, melhor relacionadas nas 20 listagens 
anexas, sejam declaradas prescritas e, consequentemente, seja determinada a extinção dos 
procedimentos a que hajam dado lugar e o arquivamento dos processos de execução fiscal, 
devendo para esse efeito, o assunto ser submetido a apreciação e decisão da Câmara 
Municipal .“ 

A Câmara analisou o assunto e concordando com o teor da informação 
supra, delibera por maioria, com o voto contra dos Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, declarar prescritas as dívidas relacionadas nas 20 listagens anexas, no 
valor total de 20.700.467$00, declarar extintos os respectivos processos executivos e 
determinar o arquivo destes, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 175.º, 
176.º, n.º 1, alínea c) e 28.º, n.º 2, alínea k) do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, e do artigo 64.º, n.º 
7, alínea d) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Declaração de voto dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista,: 
“Votamos contra pelo facto de com esta deliberação se premiar o incumprimento; 
mais grave ainda, pelo argumento de que tal aconteceu devido a “falta de impulso 
processual da Câmara”; trata-se de uma demonstração da falta de capacidade para 
organizar os serviços o que levou à perda de cerca de €100.000,00.” 

** 

Ponto número dezasseis 

LOTEAMENTO N.º 37/94, SITO NA QUINTA DA CASCALHEIRA, FREGUESIA DE 
MARRAZES, CONCELHO DE LEIRIA, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA 
“RODA, LDA.”, ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO FRANCISCO, JOSÉ CASTRO RODRIGUES 
E A SOCIEDADE “GASMENFIL, CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.”. 

 N.º 1646/05 Pelo Vereador Sr. Eng.º Fernando Carvalho foi descrita à Câmara a situação 
das parcelas de terreno resultantes da compensação em espécie, aceite no âmbito do 
loteamento referenciado em epígrafe, as quais integraram o domínio privado municipal, e as 
dificuldades encontradas no registo das mesmas.  Em face do enunciado, propôs o Sr. 
Vereador a  aclaração confirmativa e, em determinados termos, a rectificação das 
deliberações tomadas  pela Câmara nas reuniões ordinárias realizadas em 23 de Junho de 
1999 e 10 de Novembro de 1999. 

Considerando que as deliberações camarárias datadas de 23 de Junho de 1999 
e 10 de Novembro de 1999 revestem alguma ambiguidade, o que pode conduzir, em sede 
interpretativa, a equívocos, os quais devem ser evitados. 

Considerando que a administração pública, mormente as autarquias locais, 
gozam de isenção de licença/autorização nas operações urbanísticas por si promovidas, o 
que não as desobriga de cumprir escrupulosamente os preceitos legais aplicáveis. 
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Considerando que aquelas parcelas se encontram materialmente separadas, 
deverá, pois, proceder-se à aclaração/confirmação e rectificação das referidas deliberações, 
com vista à regularização da situação no domínio do direito registral. 

Nestes termos , a Câmara delibera por unanimidade o seguinte: 

1) rectificar as deliberações tomadas nas reuniões ordinárias realizadas 
em  23 de Junho de 1999 e 10 de Novembro de 1999,  na parte correspondente aos 
destaques a efectuar nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo  5.º do DL n.º 
448/91, de 29/11, passando a constar que a área cedida para o domínio privado da 
Autarquia se encontra, nos termos do loteamento n.º 37/94, dividida em parcelas 
devidamente demarcadas, que constituem prédios autónomos, cuja identificação e 
características se passa a discriminar: 

Parcela A    

Área da parcela: 238 m2 

Tipo de ocupação: construção 

Norte: Parcela B 

Sul: Imobiliária Roda e Maria José Marques 

Nascente: Av. Francisco Sá Carneiro 

Poente: Joaquim de Sousa, António de Sousa Barbeiro e Manuel da Costa 

Parcela B    

Área da parcela: 270 m2 

Tipo de ocupação: construção 

Norte: Arruamento 

Sul: Parcela A 

Nascente: Av. Francisco Sá Carneiro  

Poente: Parcela C 

Parcela C 

Área da parcela: 6 m2 

Tipo de ocupação: construção 

Norte: Arruamento 

Sul: Parcela A 

Nascente: Parcela B 

Poente: Joaquim de Sousa, António de Sousa Barbeiro e Manuel da Costa 

Parcela D 

Área da parcela: 491 m2 

Tipo de ocupação: construção  

Norte: Lote 8 



 

CMLeiria/ Acta n.º 36 de 2005.11.17 

0001726 (57)

Sul: Arruamento 

Nascente: Av. Francisco Sá Carneiro 

Poente: Parcela E 

Parcela E 

Área da parcela: 217 m2 

Tipo de ocupação: construção 

Norte: Espaço Público 

Sul: Imobiliária Roda, Ldª, caminho e Maria José Marques 

Nascente: Arruamento 

Poente: Parcela D 

Parcela F 

Área da parcela: 83,23 m2 

Tipo de ocupação: construção 

Norte: Lote 6 

Sul: Lote 8 e Parcela G 

Nascente: Av. Francisco Sá Carneiro 

Poente: Espaço Público 

Parcela G 

Área da parcela: 24 m2 

Tipo de ocupação: PT 

Norte: Espaço Público e Parcela F 

Sul: Lote 8 

Nascente: Av. Francisco Sá Carneiro 

Poente: Espaço Público 

Parcela H 

Área da parcela: 437 m2 

Tipo de ocupação: construção 

Norte: Lote 12 e Espaço Público 

Sul: Imobiliária Roda, Ldª, caminho e Maria José Marques  

Nascente: Caminho e Maria José Marques 

Poente: Parcela I 

Parcela I 

Área da parcela: 1.287,77 m2 

Tipo de ocupação: construção 
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Norte: Lotes 11 e 12 

Sul: Imobiliária Roda, Ldª e Maria José Marques 

Nascente: Parcela H 

Poente:  Av. Francisco Sá Carneiro; 

2) manter as demais condições aprovadas nas referidas deliberações, 
confirmando o seu conteúdo. 

3) determinar que os efeitos da presente deliberação retroajam às datas 
das deliberações cujo teor aqui ficou aclarado/rectificado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DOAÇÃO DE UMA APARELHAGEM PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS 

N.º 1647/05 Presente uma declaração do Sr. João José Quental Silva, registada com a 
ENT. 21985,  na qual declara ceder ao Município de Leiria, para instalação no Jardim de 
Infância de Marinheiros, o seguinte equipamento: 

- aparelhagem Aiwa NSXR10 no valor de €165,00; 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade aceitar a doação do referido equipamento para instalação no Jardim de 
Infância de Marinheiros. 

** 

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A ESCOLA  1º CEB BAJOUCA N.º 
2 (VALE DA BAJOUCA) 

N.º 1648/05 Presente uma declaração do Sr. Valdemar Mota Pedrosa, registada com a 
Ent. 27327/05, na qual declara ceder ao Município de Leiria, para instalação na Escola 1º 
CEB de Bajouca n.º 2 (Vale da Bajouca), o seguinte equipamento: 

- 1 Computador Midtower Pentium 200MHZ; 
- 1 Computador Midtower P II – 333MHZ; 
- 2 Monitores VGA; 
- 1 Impressora HP, no valor global de €260,00 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade aceitar a doação do referido equipamento para instalação na Escola 1º 
CEB de Bajouca n.º 2 (Vale da Bajouca). 

** 
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AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO SITA EM COVÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DA 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EM A-DO-BARBAS, MACEIRA. SMAS 

N.º 1649/05 Presentes os ofícios registados com os n.ºs  ENT. 24100/2005 e ENT. 
27992/2005, provenientes dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 
Leiria, acompanhados das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração nas 
reuniões de 03/06/2004, 17/08/2005 e 04/10/2005 e referentes à aquisição de uma parcela 
de terreno com a área de 290 m2, sita em Covão, freguesia da Maceira, necessária à 
construção da estação elevatória  de A-do-Barbas. 

A Câmara, após análise ao processo e no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro,  na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade adquirir uma parcela de terreno com a área de 290 m2, correspondente 
ao prédio rústico inscrito na respectiva matriz com o n.º 2484 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o número 1932/Maceira a Manuel Basto Vieira e 
mulher, Maria de Lurdes dos Santos, residentes na Travessa da Espinheirinha, n.º 2, 
A-do-Barbas, Maceira, pelo valor de €4.992,00 (quatro mil novecentos e noventa e dois 
euros), quantia esta a suportar pelos SMAS. 

Mais delibera conceder poderes à Sr.ª Presidente da Câmara para outorgar 
a respectiva escritura. 

** 

AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO, SITA EM CARVOEIRO, PARA 
IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTOS DE A-DO-BARBAS, 
MACEIRA – SMAS 

N.º 1650/05 Presentes os ofícios registados com os n.ºs  ENT. 22269/2005 e ENT. 
27991/2005, provenientes dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 
Leiria, acompanhados das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração nas 
reuniões de 25/07/2005 e 04/10/2005 e referentes à aquisição de uma parcela de terreno 
com a área de 290 m2, sita em Carvoeiro, freguesia da Maceira, necessária à construção da 
estação elevatória  de A-do-Barbas. 

A Câmara, após análise ao processo e no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade adquirir uma parcela de terreno com a área de 290 m2, correspondente 
ao prédio rústico inscrito na respectiva matriz com o n.º 4458 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o número 9905/Maceira a Joaquim Pedroso e 
mulher, Virgínia da Encarnação Augusto, residentes na Rua do Casal, casa n.º 10, A-
do-Barbas, Maceira, pelo valor de €6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta euros), 
quantia esta a suportar pelos SMAS. 

Mais delibera conceder poderes à Sr.ª Presidente da Câmara para outorgar 
a respectiva escritura. 

** 
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Ponto número dez 

MERCADO LEVANTE DE LEIRIA. ANULAÇÃO DE DÍVIDA E EXTINÇÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DE LUGAR N.º 323 (INT.12817/05) 

N.º 1651/05 Presente uma informação de 2005/03/16, do Sr. Encarregado do Mercado, 
propondo a anulação do documento de receita N.º 27224/04,  do mês de Novembro do  ano 
de 2004 da ocupação de terrado do Mercado  Levante de Leiria, no valor de €24,84, por o 
lugar ter sido atribuído apenas em Dezembro de 2004, e outra informação sobre a extinção 
do direito de ocupação do lugar em nome MELOESTE, LDA, titular do lugar N.º 323, em 
virtude de não comparecer há já doze mercados consecutivos (12 – três meses), sem 
apresentar qualquer tipo de justificação tal como está previsto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 
do artigo 21 do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de 
Forma Não Sedentária. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 21.º, n.º 2  
do Regulamento Municipal  da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma 
Não Sedentária delibera por unanimidade notificar a “MELOESTE, LDA,” da intenção  
da extinção do direito de ocupação do lugar n.º 323, com efeitos a 2005/08/01, nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, (audiência de interessados), bem como anular o 
documento de receita individual n.º 27224/04, no montante de €24,84 (vinte e quatro 
euros e oitenta e quatro cêntimos). 

** 

MERCADO LEVANTE DE LEIRIA. EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LUGAR 
N.º 53 (INT.2819/05) 

N.º 1652/05 Presente a informação do Sr. Encarregado do Mercado, propondo a extinção 
do direito de ocupação do lugar n.º 53, do Mercado Levante de Leiria,  ocupado por RUI 
CARLOS BERNARDO, em virtude do mesmo não comparecer há oito mercados 
consecutivos (8 – dois meses), sem apresentar qualquer tipo de justificação tal como está 
previsto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento Municipal da Actividade 
de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária.  

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 21.º, n.º 2  
do Regulamento Municipal  da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma 
Não Sedentária delibera por unanimidade notificar  “RUI CARLOS BERNARDO” da 
intenção  da extinção do direito de ocupação do lugar  n.º 53, com efeitos a 
2005/12/01, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 

** 

MERCADO LEVANTE DE LEIRIA. ANULAÇÃO DE DÍVIDA E EXTINÇÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DO LUGAR N.º 245 (ENT.25991/05) 

N.º 1653/05 Presente uma carta de Lavínia Domingues Marques, titular do lugar n.º 245, 
do Mercado Levante de Leiria, a solicitar a suspensão do pagamento, em virtude do lugar 
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que lhe foi atribuído, aquando da mudança de local de parte daquele Mercado, não a 
satisfazer. Este facto foi confirmado pelo Sr. Encarregado do Mercado, referindo  que a 
requerente  já atingiu o limite de faltas  sem justificação, incorrendo na  extinção do direito 
de ocupação  do referido lugar,  prevista na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 21.º do 
Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não 
Sedentária.  

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 21.º,  n.º 2  
do Regulamento Municipal  da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma 
Não Sedentária delibera por unanimidade notificar  “LAVÍNIA DOMINGUES 
MARQUES” da intenção  da extinção do direito de ocupação do lugar  n.º 245, com 
efeitos a 2005/10/01,  nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro e, por esse facto, 
anular o documento de receita individual n.º 29038/05, no montante de €44,52 
(quarenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), referente à taxa de ocupação 
do mês de Outubro do corrente ano. 

** 

MERCADO LEVANTE DE LEIRIA. ANULAÇÃO DE DÍVIDA (ENT. 12392/05) 

N.º 1654/05 Presente a informação do Sr. Encarregado do Mercado, propondo a 
anulação do documento de receita n.º 19912, do mês de Julho do corrente ano, referente à   
ocupação de lugar de terrado do Mercado  Levante de Leiria, no valor de €44,52, em nome 
ANTÓNIO FERREIRA COELHO, titular do lugar n.º 257, em virtude do mesmo ter sido 
liquidado pela esposa Maria da Conceição Casaleiro Cordeiro, anteriormente titular do 
referido lugar, que transferiu o lugar para o seu marido. 

A Câmara delibera por unanimidade anular  o documento de receita 
mencionado. 

** 

MERCADO LEVANTE DE LEIRIA. ANULAÇÃO DE DÍVIDA (INT. 10809/05) 

N.º 1655/05 Presente a informação do Sr. Encarregado do Mercado, propondo a anulação 
do documento de receita n.º 22876, do mês de Agosto do corrente ano, referente à taxa de 
ocupação de lugar de  terrado do Mercado  Levante de Leiria, no valor de € 44,52, em nome 
MANUEL DE JESUS DE SOUSA, titular do lugar n.º 74, em virtude de, por lapso do 
cobrador, aquele valor ter sido entregue no Serviço de Taxas e Licenças juntamente com o 
recibo provisório do mês de Setembro, tendo sido emitido em 2005/08/08, o documento de 
receita n.º 21769, para pagamento da taxa desse mês, uma vez que o vendedor iria de 
férias, e o valor para pagamento da taxa de Agosto só veio a ser entregue pelo Cobrador 
em 2005/10/17.  

A Câmara delibera por unanimidade anular o documento de receita 
mencionado. 

** 
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RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO (ENT. 28036/05) 

N.º 1656/05 Presente o requerimento da Associação de Estudantes da ESE de Leiria, a 
solicitar licença especial de ruído devido ao espectáculo musical a realizar no Largo 
Cândido dos Reis nos dias 8 e 9 de Novembro do corrente ano, do qual consta o Despacho 
do Sr. Vice-Presidente da Câmara, proferido em 2005/11/03, no uso da competência que 
lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a deferir o pedido.  

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despacho de 2005/11/03 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de  licença especial de ruído 
para o efeito. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA NATALÍCIA (ENT. 27240/05) 

N.º 1657/05 Presente uma carta da ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós solicitando, à semelhança dos anos anteriores, autorização para os 
estabelecimentos comerciais no concelho de Leiria alargarem os períodos de 
funcionamento na Quadra Natalícia, isto é, nos meses de Novembro e Dezembro, para além 
do período de funcionamento praticado nos restantes meses do ano. O alargamento irá 
traduzir-se principalmente na abertura dos estabelecimentos  aos sábados e domingos de 
tarde e dias feriados, mas sempre dentro dos limites fixados pela legislação, nomeadamente 
pelo Regulamento Municipal, do qual consta o despacho da Exm.ª Sr.ª Presidente da 
Câmara, proferido em 2005/10/31, no uso da competência  que lhe é conferida pelo 
disposto no n.º 3 do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a deferir o pedido. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despacho de 2005/10/31 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
(ENT. 28310/05) 

N.º 1658/05 Presente o requerimento de Leirinoites-Actividades Hoteleiras e de Lazer, 
Lda, a solicitar o alargamento do horário de funcionamento até às 06.00 horas da manhã do 
dia 31 de Outubro para o dia 1 de Novembro do corrente ano, da Discoteca Beat Club,  sita 
na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 168, em Leiria, do qual consta o despacho 
da Senhora Presidente da Câmara, de 2005/10/31 a indeferir o pedido, por os motivos 
indicados não serem atendíveis, uma vez que só têm sido autorizados aquando de 
aniversários dos estabelecimentos ou em casos muito excepcionais. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o despacho de 2005/10/31 da 
Senhora Presidente a indeferir o pedido para a noite de 31 de Outubro para 1 de 
Novembro do corrente ano, atendendo a que os fundamentos invocados não se 
enquadram no regime excepcional previsto no artigo  6.º do Regulamento Municipal 
dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços. 
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Mais delibera, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
dispensar a audiência do interessado. 

** 

RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DA INSPECÇÃO PERIÓDICA DO 
ELEVADOR N.º EE.10.09.629 (ENT.2288/05) 

N.º 1659/05 Presente uma carta Margarida Alexandra Joaquim Roda, residente em Vale 
de Lobos, n.º 63 – 2.º Dt.º,  Guimarota, na qualidade de Administradora do Condomínio, a 
solicitar o reembolso da taxa de € 80.00 (oitenta euros),  liquidada  através do documento 
de receita n.º 241, de 2005/01/05, por ter sido confirmado pela ELEVAR que a inspecção se 
encontrava válida até  2007/11/27. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o previsto no 
Orçamento do ano de 2005 - classificação 06.02.03.01 (outras despesas 
correntes/restituições), delibera por unanimidade autorizar a restituição de €80.00 
(oitenta euros) à Sr.ª Margarida Alexandra Joaquim Roda, quantia cobrada 
indevidamente. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTRAS (ENT. 28083/05) 

N.º 1660/05 Presente o requerimento em nome de Maria do Sacramento Gonçalves 
Figueiredo, residente no lugar de Marnota Carvalhal, concelho de Barcelos, a solicitar o 
lugar n.º 223,  de venda por grosso  do mercado Falcão, para vender Têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 223, foi posto a concurso pelo 
Edital n.º 262/04, de 25/10/2004,  tendo ficado deserto, ao abrigo do n.º 2  do artigo 15.º 
do Regulamento do Mercado do Falcão, com a alteração aprovada pela Assembleia 
Municipal em 2004/09/30, delibera por unanimidade atribuir o referido lugar a Maria do 
Sacramento Gonçalves  Figueiredo, pelo valor proposto para base de licitação, que foi 
de €250,00, uma vez que reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do citado 
Regulamento. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTRAS (ENT. 28522/05) 

N.º 1661/05 Presente o requerimento em nome de “NELIANA CONFECÇÕES, LDA”,  com 
sede na Rua da Boavista,  Gondifelos, concelho de Vila Nova de Famalicão, a solicitar o 
lugar  n.º 90,  de venda por grosso  do mercado Falcão, para vender Têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 90, foi posto a concurso pelo 
Edital n.º 262/04, de 25/10/2004  tendo ficado deserto,  ao abrigo do n.º 2 do artigo 15.º 
do Regulamento do Mercado do Falcão, com a alteração aprovada pela Assembleia 
Municipal em 2004/09/30, delibera por unanimidade atribuir o referido lugar a 
NELIANA CONFECÇÕES  LDA, pelo valor proposto para base de licitação, que foi de 
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€250,00, uma vez que reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do citado 
Regulamento. 

** 

MERCADO DO FALCÃO (TÊXTEIS). TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO 
LUGAR N.º 144 (ENT. 10366/05) 

N.º 1662/05 Presente o processo em que Gracinda Maria Fernandes Batista, titular do 
direito de ocupação do lugar cativo n.º 144, do Mercado de Venda por Grosso do Falcão, 
solicita a transmissão desse direito a favor da sua mãe e colaboradora MARIA 
FERNANDES DA COSTA, por ter cessado a actividade. 

Verificando-se que a requerente tem todos os pagamentos em dia e que foram 
apresentados os documentos necessários à boa instrução do pedido, poderá a Câmara 
Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar o pedido. 

A Câmara delibera por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar a transmissão do 
direito de ocupação do lugar  cativo n.º 144 do Mercado de Venda por Grosso do 
Falcão (Têxteis, Vestuário e Calçado) a favor de Maria Fernandes da Costa.  

** 

MERCADO DO FALCÃO (TÊXTEIS). TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO 
LUGAR N.º 134 (ENT. 4794/05) 

N.º 1663/05 Presente o processo  em que Maria Cidália da Rocha Ribeiro, titular do direito 
de ocupação do lugar cativo n.º 134, do Mercado de Venda por Grosso do Falcão, solicita a 
transmissão desse direito a favor da firma SINAL D’IMAGEM, CONFECÇÃO E COMÉRCIO 
DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, LDA, da qual é única sócia, conforme consta da escritura 
de Constituição de Sociedade, celebrada a 2005/05/24. 

Verificando-se que a requerente tem todos os pagamentos em dia e que foram 
apresentados os documentos necessários à boa instrução do pedido, poderá a Câmara 
Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar o pedido, com efeitos a 
1 de Setembro do corrente ano. 

A Câmara delibera por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar a transmissão do 
direito de ocupação do lugar cativo n.º 134 do Mercado de Venda por Grosso do 
Falcão (Têxteis, Vestuário e Calçado) a favor da firma SINAL D’IMAGEM, CONFECÇÃO 
E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, LDA .  

** 

MERCADO DO FALCÃO (TÊXTEIS). TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO 
LUGAR N.º 258 (ENT.13118/04) 

N.º 1664/05 Presente o processo do qual consta que, devido à dissolução da Firma 
Lindamoda – Comércio de Vestuário, Lda, conforme escritura de dissolução de sociedade 
celebrada no dia 2004/03/29, os ex-sócios da mesma solicitam a transmissão do direito de 



 

CMLeiria/ Acta n.º 36 de 2005.11.17 

0001734 (65)

ocupação do lugar cativo n.º 258 do Mercado de Venda por Grosso do Falcão, a favor do 
anterior sócio SÉRGIO CARLOS DA COSTA SARAIVA, para venda de pronto-a-vestir. 

Verificando-se que a referida Firma tem todos os pagamentos em dia e que foram 
apresentados os documentos necessários à boa instrução do pedido, poderá a Câmara 
Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar o pedido. 

A Câmara delibera por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar a transmissão do 
direito de ocupação do lugar cativo n.º 258 do Mercado de Venda por Grosso do 
Falcão (Têxteis, Vestuário e Calçado) a favor de Sérgio Carlos da Costa Saraiva.  

** 

MERCADO DO FALCÃO (TÊXTEIS). TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO 
LUGAR N.º 259 (ENT.16875/04) 

N.º 1665/05 Presente o processo  em que José Ferreira Ribeiro, titular do direito de 
ocupação do lugar cativo n.º 259, do Mercado de Venda por Grosso do Falcão, solicita a 
transmissão desse direito a favor do seu filho e colaborador José Carlos Carvalho Ribeiro, 
por ter cessado a actividade, conforme consta do documento apresentado na Repartição de 
Finanças de Amarante, em 2004/03/31. 

Verificando-se que o requerente tem todos os pagamentos em dia e que foram 
apresentados os documentos necessários à boa instrução do pedido, poderá a Câmara 
Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar o pedido. 

A Câmara delibera por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar a transmissão do 
direito de ocupação do lugar cativo n.º 259 do Mercado de Venda por Grosso do 
Falcão (Têxteis, Vestuário e Calçado) a favor de José Carlos Carvalho Ribeiro. 

** 

MERCADO DO FALCÃO (TÊXTEIS). TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO 
LUGAR N.º 253 (ENT.30466/05) 

N.º 1666/05 Presente o processo do qual consta que, devido a cessões e unificações de 
quotas, nomeação de gerentes e alteração parcial de pacto social, da firma Criações Gavião 
– Vestuário, Lda, conforme escritura  celebrada em 2004/12/28,  os representantes legais 
da mesma firma solicitam a transmissão do direito de ocupação do lugar cativo n.º 253, do 
Mercado de Venda por Grosso do Falcão, a favor do anterior sócio José da Silva 
Gonçalves, para venda de vestuário. 

Verificando-se que a referida firma tem todos os pagamentos em dia e que foram 
apresentados os documentos necessários à boa instrução do pedido, poderá a Câmara 
Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar o pedido. 

A Câmara delibera por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 
Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão autorizar a transmissão do 
direito de ocupação do lugar cativo n.º 253 do Mercado de Venda por Grosso do 
Falcão (Têxteis, Vestuário e Calçado) a favor de José da Silva Gonçalves.  
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** 

Ponto número dezoito 

PP2 – PLANO DE PORMENOR DE SANTO AGOSTINHO NA INTERVENÇÃO POLIS EM 
LEIRIA 

N.º 1667/05 A Senhora Arquitecta Ana Bonifácio apresentou à Câmara Municipal a 
tramitação essencial do plano de pormenor, bem como as alterações que o mesmo sofreu 
em sede de discussão pública a que o mesmo foi sujeito, começando por enunciar 
sumariamente as fases por que o citado plano passou: 

d) elaboração em Julho/Agosto de 2001 do estudo prévio e proposta de plano pela 
equipa projectista; 

e) nomeação pelo MAOT da comissão técnica de acompanhamento; 

f) realização de cinco reuniões da comissão local de acompanhamento; 

g) emissão do parecer da comissão técnica de acompanhamento; 

h) apreciação pública do projecto, iniciada em Janeiro de 2002, suspensa por 
deliberação do Conselho de Administração da  “LeiriaPolis, SA” e retomada em 
Setembro/Outubro do mesmo ano, no âmbito da qual foram apresentadas onze 
reclamações, duas das quais relacionadas com: 

i. o edifício devido a título de compensação pela demolição de um 
conjunto edificado na Nossa Senhora da Encarnação, o qual, na 
proposta inicial, era de 5 pisos e depois da reclamação passou a ter 
entre 3 e 4 pisos; 

ii. parque de estacionamento localizado atrás da parcela 1; 

i) pedido de re-delimitação da REN em 2002, aprovada no ano seguinte, com a 
publicação da respectiva carta para o concelho de Leiria; 

j) elaboração da versão final do plano em Janeiro de 2004. 

A Câmara tomou conhecimento do PP2 - Plano de Pormenor de Santo 
Agostinho, relativamente ao qual manifesta a sua concordância, e, concluída a fase 
de discussão pública e obtido o obrigatório parecer prévio da comissão técnica de 
acompanhamento, delibera por maioria, com a abstenção dos vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista – por desconhecerem o histórico do processo e por considerarem 
que os projectos já em execução deveriam ter sido aprovados pela Câmara - submetê-
lo a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 314/2000, de 2 de Dezembro, conjugado com o disposto 
na 2.ª parte da alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

** 

Ponto número dezanove 
CLUBE AMIZADE – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASAL (ENT 05/25950) 
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N.º 1668/05 Presente informação da Divisão de Acção Social e Família: 

“Pela ASAL – Associação de Solidariedade Académico de Leiria, com o NIPC 501 195 890 - 
através de ofício datado de 27/09/2005 – ENT 2005/25950, é solicitado apoio financeiro 
para o Projecto “Clube Amizade” no âmbito do Plano Municipal de Prevenção das 
Toxicodependências, relativamente ao período de actividades, não comparticipado pelo 
Instituto da Droga e da Toxicodependência – Novembro de 2004 a Abril de 2005, 

Tendo em consideração que: 

1 – aquele Projecto nasceu de uma parceria entre a ASAL, Município de Leiria e Instituto da 
Droga e da Toxicodependência, integrando um conjunto de actividades realizadas com as 
crianças e respectivas famílias, da escola 1º CEB – Paulo VI, em horário pós-escolar e 
férias escolares, desde 2001, com vista à prevenção de comportamentos de risco, redução 
do absentismo escolar, e, melhoria das competências pessoais e sociais dos alunos / 
famílias; 

2 – em 2004, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, desencadeou um processo de 
avaliação nacional, dos seus programas e respectiva estratégia, tendo este processo como 
consequência o adiamento da renovação de Protocolos com os Municípios e as 
Associações Locais; 

3 – no período que decorreu entre os meses de Novembro de 2004 e Abril de 2005, não 
houve qualquer financiamento por parte do IDT, aos projectos inseridos no Plano Municipal 
de Prevenção das Toxicodependências  de Leiria, conhecendo-se  aquela decisão , 
somente em Novembro de 2004, contrariamente às indicações prévias transmitidas  pela 
Unidade de Prevenção de Leiria (serviço distrital do IDT), data essa em que 
necessariamente, já tinha sido dada sequência ao Projecto “Clube Amizade”, atendendo 
aos objectivos traçados e ao seu contexto de implementação; 

4 – no período que decorreu entre Maio e Agosto de 2005, foi criado pelo Instituto da Droga 
e da Toxicodependência novo instrumento de apoio aos Planos Municipais de Prevenção 
das Toxicodependências, que no processo de avaliação, tinham sido considerados 
projectos com sucesso: Plano de Apoio a Períodos de Transição (PAPT); 

Propõe a Divisão de Acção Social e Família a atribuição de uma comparticipação financeira 
à Associação de Solidariedade Académico de Leiria, no valor de €18.336,33, para fazer 
face às despesas acrescidas com o pagamento de pessoal (€16.964,98), transportes 
(€1.130,00), materiais (€216,35) e comunicações (€25,00) relativas às actividades do 
projecto “Clube Amizade”, no período de Novembro de 2004 a Abril de 2005, durante o qual 
não houve qualquer financiamento por parte do Instituto da Droga e da Toxicodependência. 

A Câmara analisou o assunto 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, na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir à Associação de 
Solidariedade Académico de Leiria  subsídio no valor de €18.336,33 (dezoito mil, 
trezentos e trinta e seis euros e trinta e três cêntimos).  

** 

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL (JOAQUIM DO CARMO GOMES)  

N.º 1669/05 Presente a informação da Divisão de Acção Social e Família que abaixo se 
transcreve: 
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“A família de Joaquim José do Carmo Gomes é composta por três elementos (o próprio, 
esposa e um filho menor) e vive em situação de grande precariedade. 

Por isso tem sido alvo de intervenção e acompanhamento por parte de alguns serviços, 
nomeadamente Saúde, Segurança Social e Câmara Municipal. 

Consta do ficheiro de procura de habitação social da DASF, desde 19/05/1999, sendo 
considerada uma situação prioritária em termos de realojamento, porque a casa onde 
habitam localiza-se na área crítica da freguesia de Leiria e há muito que deixou de ter as 
mínimas condições de habitabilidade e salubridade, colocando em situação de risco, 
higieno-sanitária, quer os próprios, quer os vizinhos. 

Assim, a Divisão de Acção Social e Família vem propor a atribuição a esta família, da casa 
n.º 1 – Rua da Esperança – Bairro Social Cova das Faias, freguesia de Santa Eufémia, à 
família atrás indicada, por esta se encontrar devoluta (já deu entrada, devolução da casa 
pelo actual inquilino) 

Mais propõe, e tendo em conta a análise da situação económica, que o valor da renda 
apoiada seja no valor mensal de €32,00 (trinta e dois euros) ” 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea i) do n.º 1 do 
artigo 13.º, alínea d) do artigo 24.º da Lei n.º 149/99, de 14 de Setembro, e alínea d) do 
n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 797/76, de 6 de Novembro, delibera por unanimidade atribuir a habitação sita na 
Rua da Esperança, n.º 11 – Bairro Social da Cova das Faias, freguesia de Santa 
Eufémia, a Joaquim José do Carmo Gomes, bem como autorizar que o contrato de 
arrendamento seja celebrado com efeitos a 1 de Janeiro de 2006, fixando a renda 
mensal apoiada em €32,00 (trinta e dois euros). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL (MANUEL VITOREIRA ABREU) 

N.º 1670/05 Presente uma proposta da Divisão Acção Social e Família, do Departamento 
de Educação e Acção Social, no sentido de ser atribuída a Manuel Vitoreira e esposa, 
Naglante Valente Seabra, um apartamento T2, correspondente ao 2.º andar direito, lote 7, 
Estrada da Estação, Bairro das Almoinhas, freguesia de Marrazes, atendendo às condições 
de precariedade em que esta família habita, em concreto num edifício degradado, sito na 
Rua da Beneficiência, n.º 16, 2.º esquerdo, freguesia de Leiria, mediante o pagamento de 
uma contribuição mensal no valor de € 31, idêntica ao valor estabelecido no regime da 
“renda apoiada”. 

A Câmara, considerando a deliberação n.º 1499/05, constante da Acta n.º 
33, correspondente à reunião do executivo camarário de 26 de Setembro, através da 
qual aceitou a posse da fracção autónoma acima referida, e os motivos invocados 
pela Divisão de Acção Social, bem como o Auto de Vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica do edifício onde a família actualmente habita, datado de 
15/12/2004, de onde decorre uma situação habitacional insustentável para a mesma, 
delibera por unanimidade ao abrigo do disposto nas alíneas a) e d) do artigo 24.º, da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, atribuir, com respeito pelos condições constantes 
do protocolo aprovado através da deliberação n.º 1499/05, o apartamento T2, 
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correspondente ao 2.º andar direito, lote 7, Estrada da Estação, Bairro das Almuinhas, 
freguesia de Marrazes, a Manuel Vitoreira e esposa, Naglante Valente Seabra, 
mediante a contribuição anual de € 372,00 a pagar por estes em duodécimos de 
€31,00 na Tesouraria da Câmara Municipal de Leiria, com efeitos à data da efectiva 
ocupação do imóvel, sendo as despesas respeitantes ao condomínio por conta desta 
Câmara Municipal. 
 Mais delibera, que os mesmos procedam à assinatura de um termo de 
aceitação das condições aqui fixadas, do qual deve constar de forma expressa o 
compromisso de manter o imóvel em bom estado de conservação, ficando por sua 
conta a realização de todas as obras e reparações decorrentes de incorrecta 
utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA VIDA PLENA. CEDÊNCIA DE 
AUTOCARRO  

N.º 1671/05 Pela Associação de Solidariedade Social de Leiria “Vida Plena” foi solicitada 
ao Município a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares, para as crianças 
do ATL dos Marrazes (Edifício Sport Clube de Leiria e Marrazes) se deslocarem ao Instituto 
Português da Juventude, no dia 18 de Novembro de 2005, com saída do ATL pelas 14:00 
horas e regresso pelas 15:30 Horas. 

Presente informação da Divisão de Acção Social e Família, que se passa a transcrever: 
 
“Estando em funcionamento um ATL, para crianças da Freguesia de Marrazes, criado pelo 
Projecto Vida Plena, do qual a Câmara Municipal de Leiria foi entidade parceira, sendo 
actualmente, o referido ATL, gerido pela Associação de Solidariedade de Leiria “Vida 
Plena”, propõe-se a cedência gratuita do autocarro de 37 lugares, para o dia 18 de 
Novembro de 2005, para deslocação das crianças do ATL, e respectivos monitores, ao 
Instituto Português da Juventude, para verem uma peça de teatro. 
Fundamenta-se esta proposta, no facto de o ATL contemplar prioritariamente crianças em 
situação de risco (social, económico, etc.), sendo que, o financiamento que recebe do 
CDSSL e a contribuição dos pais, não permitem que sejam proporcionadas actividades 
lúdico-recreativas complementares às actividades diárias.” 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.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, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade ceder gratuitamente 
autocarro e respectivos serviços de motorista à Associação de Solidariedade Social 
de Leiria “Vida Plena” para a deslocação solicitada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número vinte 
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ALTERAÇÃO DO OBJECTO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA – ENT. 28931/2005 

N.º 1672/05  Após análise por parte da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, 
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 de parte da Estrada da Cova Alta e Rua das Tulhas em 
zonas não afectadas pelo saneamento, Caminho entre Sobral e Vale Tacão, Rua da 
Barrada, Rua Padre António Ferreira, Rua do Outeiro Gordo, Alargamento da Rua Central-
Sobral, Travessa das Cancelinhas, Estrada do Casal da Estortiga, Rua da Fonte Pública - 
Ulmeiro, Rua do Vale da Mó-Quinta da Sardinha, Rua do Jardim-Parque de viaturas» para 
«Requalificação de parte da Estrada da Cova Alta e Rua das Tulhas em zonas não 
afectadas pelo saneamento, Caminho entre Sobral e Vale Tacão, Rua Cova das Raposas 
em Casaleirada , Rua Padre António Ferreira, Rua do Outeiro Gordo, Alargamento da Rua 
Central-Sobral, Travessa das Cancelinhas, Estrada do Casal da Estortiga, Rua da Fonte 
Pública - Ulmeiro, Rua do Vale da Mó-Quinta da Sardinha, Rua do Jardim-Parque de 
viaturas». 

Este Protocolo, no valor de €100.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara de 13/12/2004 
e sessão de Assembleia Municipal de 23/12/2004. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidade aprovar a alteração 
em epígrafe, dando seguimento à aprovação em Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – TRABALHOS A MAIS 

N.º 1673/05 A Câmara Municipal de Leiria, após análise e revisão do Protocolo de 
Delegação de Competências para Equipamentos Escolares referentes ao ano de 2005, 
concluiu que, devido a intervenções necessárias em circunstâncias imprevistas, os 
orçamentos para «Obras de Construção...»  foram excedidos. 

Deste modo propomos que, segundo a cláusula sexta do Protocolo de Delegação de 
Competências («Trabalhos a Mais - Caso se torne indispensável proceder à execução de 
trabalhos a mais ou trabalhos não previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre 
submetidos a aprovação pela Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento 
também assegurado por esta entidade, até ao limite permitido pela legislação em vigor») 
sejam efectuados os pagamentos segundo o quadro anexo. 

 

Junta de Freguesia Ano Valor 
Orçamentado

Trabalhos 
a mais 

Valor 
elegível até 

25% 

Registo 

Ortigosa – 1º CEB Ortigosa 2005 €7.623,00 €2.902,70 €2.902,70  ENT 24928/2005

A Câmara delibera por unanimidade autorizar o pagamento de trabalhos a 
mais, segundo a cláusula sexta do Protocolo de Delegação de Competências e 
Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março. 
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** 

Ponto número vinte e um 
TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA. LISTA DE DESPESAS 
N.º 1674/05 Presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências 
para actividades culturais e recreativas, durante os meses de Setembro - que totaliza o valor 
de €2.887,50 – e de Outubro e dia 3 de Novembro de 2005 que totaliza o valor de €4 
430,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €7.317,50 (sete mil 
trezentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos), referente às despesas por 
cedências para actividades culturais e recreativas, levadas a efeito nos meses de 
Setembro, Outubro e dia 3 de Novembro de 2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA. LISTA DE DESPESAS DO TEATRO MIGUEL 
FRANCO 

N.º 1675/05 Presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, durante os meses de Setembro - que 
totaliza o valor de €1.747,20 – e de Outubro de 2005 - que totaliza o valor de €1.732,20. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por unanimidade 
transferir para o teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.479,40 (três mil 
quatrocentos e quarenta e sete euros e vinte cêntimos), referente às despesas 
efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 
durante os meses de Setembro e Outubro de 2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

TEATROS: JOSÉ LÚCIO DA SILVA / MIGUEL FRANCO / MONTE REAL 
N.º 1676/05 Considerando que: 

a) O Teatro José Lúcio da Silva se encontra encerrado para obras de requalificação; 
b) Por este motivo, o programa de actividades do Teatro José Lúcio da Silva terá de ser 

desenvolvido nos espaços culturais municipais, a saber Teatro Miguel Franco e 
CineTeatro de Monte Real; 

c) Estes espaços culturais dispõem de uma capacidade, em termos de lugares de 
espectadores, muito inferior à do Teatro José Lúcio da Silva; 

d) A capacidade destes espaços contribui decisivamente para uma diminuição das 
receitas do Teatro José Lúcio da Silva; 

e) A diminuição das receitas do Teatro José Lúcio da Silva conduziu a uma 
restruturação dos recursos humanos a ele afecto, do modo como se segue: 
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- Três colaboradores concordaram com a administração a cessão dos 
contratos com a respectiva indemnização de €10.719,00; 

- Quatro colaboradores concordaram com a suspensão dos contratos até ao 
reinicio da actividade, com compensação no valor total de €10.421,00; 

- Com os restantes colaboradores foi acordado a diminuição do número de 
sessões mensais, no valor de 60% do total dos custos em regime mensal de 
funcionamento; 

- Com os colaboradores em regime normal de salário mensal ficou acordado a 
eliminação do subsídio de refeição, com excepção do pessoal de limpeza que 
passará a executar o serviço no Mercado de Santana; 

- Com a Administração e apoio administrativo ficou acordado igualmente a 
suspensão do subsídio de refeições; 

- Com a utilização do pessoal que permaneceu, fica o Teatro Miguel Franco e 
CineTeatro de Monte Real com os serviços de bilheteira, limpeza e vigilância 
de sala, assegurados de forma permanente. 

f) As receitas líquidas mensais previstas do Teatro José Lúcio da Silva não são 
suficientes para levar a cabo as suas actividades culturais; 

A Câmara, depois de ter tomado conhecimento e analisado o assunto, 
delibera por unanimidade 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, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 
de Janeiro, e no uso das competências conferidas pela alínea g) do n.º 2 do artigo 
20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, atribuir ao Teatro José Lúcio da Silva, 
um subsídio mensal no valor de €12.800,00 (doze mil e oitocentos euros), 
destinado a apoiar as actividades culturais e recreativas levadas a efeito no Teatro 
Miguel Franco e Cine-Teatro de Monte Real, durante o período de realização das 
obras de requalificação daquele Teatro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
Nesta altura eram dezanove horas e trinta minutos ausentou-se o Sr. Vereador 

Eng.º Carlos Martins. 

Ponto número vinte e dois 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO “PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO 
LOPES VIEIRA” 

N.º 1677/05 Durante a realização da 6.ª edição do Prémio em epígrafe, o Júri do concurso 
exarou em acta as seguintes sugestões de alteração ao Regulamento: 

"Proposta de Alteração 
Artigo 2.º 

Onde se lê "O prémio distingue em anos terminados em número par uma obra literária 
inédita e original de poesia e, em anos terminados em ímpar, de prosa." passar a ter a 
seguinte redacção "O prémio distingue em anos terminados em número par uma obra 
literária inédita e original de poesia e, em anos terminados em ímpar, de conto ou de 
romance alternadamente." Sendo a edição do Prémio para 2006 dedicada à Poesia, em 
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2007 ao Conto, em 2008 à Poesia e em 2009 ao Romance assim sucessivamente desta 
forma. 

Artigo 5.º 

Onde se lê "As obras concorrentes deverão ser apresentadas em 5 exemplares, 
dactilografadas, em suporte papel ou informático, a dois espaços devidamente numeradas 
em formato A4." passar a ter a seguinte redacção "As obras concorrentes deverão ser 
apresentadas em 5 exemplares, dactilografadas, em suporte papel, a dois espaços 
devidamente numeradas em formato A4." 

Artigo 6.º 

A inclusão de uma nova alínea no artigo  6.º com o seguinte teor "Após a data de revelação 
pública do Prémio e por um período de trinta dias úteis, os concorrentes não premiados 
podem solicitar a devolução dos seus trabalhos indicando o Pseudónimo utilizado para o 
concurso e apresentando o seu Bilhete de Identidade cujos dados serão confrontados com 
os dados selados no envelope de identificação.” 

A Câmara, depois de analisar a proposta de alteração ao Regulamento do 
Prémio Literário Afonso Lopes Vieira, em conformidade com o disposto na alínea a) 
do n.º 6 do artigo 64.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade aprovar o Regulamento supra e submetê-lo a apreciação da Assembleia 
Municipal. 

** 
Nesta altura, eram dezanove horas e trinta e cinco minutos ausentou-se o 

Senhor Vereador Dr. Raul Castro. 

Ponto número vinte e três 
SUBSÍDIOS  

SUBSÍDIOS AOS GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL DO CONCELHO 

N.º 1678/05 No dia 4 de Julho foi celebrado um Protocolo de Colaboração entre a Câmara 
Municipal e os Grupos de Música Tradicional do Concelho de Leiria, no sentido de tornar a 
atribuição de subsídios mais criteriosa e baseada em normas aplicáveis a todos os grupos. 

Assim,  propõe-se que a atribuição do subsídio referente a 2004 seja calculada 
numa prestação apenas, com base nos critérios do Protocolo (participação em eventos do 
Município, representação do Concelho, organização de eventos e actividades comunitárias), 
analisados nos Relatórios entretanto enviados pelos Grupos, conforme listagem a seguir 
discriminada: 

GRUPO SUBSÍDIO 

Associação Terra Nova €2.212,50 
Grupo de Danças e Cantares de S. Romão €3.525,00 
Leiricanta – Grupo de Música Tradicional do Ateneu Desportivo de Leiria €3.525,00 
Grupo de Música Popular “Tradições” – Orfeão de Leiria €3.525,00 
Grupo Pinhal d’El-Rei €2.212,50 
TOTAL €15.000,00 
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A Câmara apreciou a informação da Divisão da Cultura e Gestão de 
Espaços Culturais a atribuir aos Grupos de Música Tradicional do Concelho referente 
a 2004 e, atendendo ao estabelecido no Protocolo celebrado em  4 de Julho entre a 
Câmara Municipal de Leiria e os Grupos de Música Tradicional do Concelho de Leiria, 
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 11 de Janeiro, atribuir os subsídios aos Grupos constantes da lista 
indicada. 

** 

SUBSÍDIOS ÀS FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA – PROTOCOLO –2.ª 
PRESTAÇÃO 

N.º 1679/05 Analisados os Relatórios de Actividades de 2004 das Filarmónicas do 
Concelho, bem como das respectivas Escolas de Música, propomos a atribuição da verba 
respeitante à 2ª prestação do subsídio, tendo em conta os critérios estabelecidos pelo 
Protocolo que existe entre a Associação de Filarmónicas do  Concelho de Leiria e a Câmara 
Municipal,  propomos a atribuição dos seguintes subsídios às Filarmónicas abaixo 
discriminadas: 

 
Filarmónicas Freguesia Subsídio 

fixo 
(escola) 
1/3 de 30% 
de €55.000 
em partes 
iguais 
(a) 

Nº de Alunos por escola 

 
 

Subsídio 
por nº de 
alunos 
2/3 de 30% 
de € 55.000 
(€11.000) 

(b) 

 
 
TOTAL A 
ATRIBUIR 
 
(a)+(b) 

Sociedade 
Artística “20 de 
Julho”- Santa 
Margarida do 
Arrabal 

 
Arrabal 

 
€500,00 

 
54 

 
€870,00 

 
€1.370,00 

Sociedade 
Filarmónica  
“Senhor dos 
Aflitos” 
Soutocico 

 
Arrabal 
 

 
€500,00 

 
37 

 
€596,00 

 
€1.096,00 

Associação 
Filarmónica 
Bidoeirense 

Bidoeira de 
Cima 

 
€500,00 

 
34 

 
€548,00 

 
€1.048,00 

Sociedade 
Filarmónica de 
São Cristóvão 

Caranguejeira  
€500,00 

 
25 

 
€402,00 

 
€902,00 

Sociedade 
Artística e 
Musical 
Cortesense 

Cortes 
 
 

 
€500,00 

 
65 

 
€1.047,00 

 
€1.547,00 

Sociedade 
Filarmónica 
Maceirense 

Maceira  
€500,00 

 
45 

 
€725,00 

 
€1.225,00 

Filarmónica de 
S. Tiago de 
Marrazes 

Marrazes  
€500,00 

 
125 

 
€2.013,00 

 
€2.513,00 
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Sociedade 
Filarmónica 
Nossa Senhora 
da Piedade 

Monte 
Redondo 

 
€500,00 

 
32 

 
€515,00 

 
€1.015,00 

Sociedade 
Artística 
Musical dos 
Pousos 
 

Pousos  
€500,00 

 
177 

 
€2.851,00 

 
€3.351,00 

Filarmónica do 
Sagrado 
Coração de 
Jesus e Maria – 
Chãs  

Regueira de 
Pontes 

 
€500,00 

 
39 

 
€628,00 

 
€1.128,00 

Sociedade 
Artística 
Musical da 
Bajouca 

Bajouca  
€500,00 

 
50 

 
€805,00 

 
€1.305,00 

 
TOTAIS  €5.500,00 683 €11.000,00 €16.500,00

 

A Câmara analisou a proposta de atribuição dos subsídios relativos às 
Filarmónicas do Concelho de Leiria e, tendo em conta a apreciação feita à actividade 
desenvolvida pelas mesmas ao longo do ano de 2004, o número de alunos por Escola 
e o Protocolo estabelecido com a Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, 
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 11 de Janeiro, atribuir os subsídios correspondentes, conforme lista 
acima referida, no total de €16.500,00, autorizando o seu pagamento. 

** 

SUBSÍDIOS AOS GRUPOS CORAIS DO CONCELHO – PROTOCOLO – 2.ª PRESTAÇÃO 
- 2005 

N.º 1680/05 Tendo em conta os critérios de atribuição de subsídios estabelecidos no 
Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos Corais do Concelho, e 
atendendo aos Relatórios de Actividades relativos a 2004 apresentados pelos mesmos, 
propomos, de acordo com as regras previamente estabelecidas, que seja atribuída a 2º 
prestação do subsídio a atribuir anualmente aos Grupos Corais do Concelho de Leiria, de 
acordo com o mapa anexo. 
 Informamos que não houve diferenças significativas na prestação dos grupos corais 
do concelho em 2004, tendo todos eles representado dignamente o Concelho no País e 
alguns no estrangeiro, tendo-se envolvido em actividades de intervenção comunitária e 
organizado eventos da sua responsabilidade.  

  

GRUPO CORAL FREGUESIA TOTAL A ATRIBUIR A CADA GRUPO CORAL

(60% DE €15.000) 

Grupo Coral Anima Coralis Maceira €900,00  
Grupo Coral Coralis Leiria €900,00  
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Grupo C. As. Casa do Povo de S. Catarina da Serra Santa Catarina da Serra €900,00  
Grupo C. do Pessoal do Hospital de Santo André Leiria €900,00  
Grupo C. da SAMP Pousos €900,00  
Grupo C. das Obras S. da C. M. de Leiria Leiria €900,00  
Grupo Coral do Arrabal Arrabal €900,00  
Grupo C. do Ateneu Desportivo de Leiria Leiria €900,00  
Grupo Cantábilis da C. G. D Leiria €900,00  
Grupo C. Regional Verde Pyno Marrazes €900,00  

TOTAL  €9.000,00  

A Câmara apreciou a informação sobre a atribuição da 2.ª prestação do 
montante fixo a atribuir aos Grupos Corais do Concelho de Leiria e, considerando o 
Protocolo estabelecido, 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 11 de Janeiro, atribuir os subsídios 
correspondentes, conforme lista acima referida e autorizar o seu pagamento. 

** 

SUBSÍDIOS AOS RANCHOS FOLCLÓRICOS – PROTOCOLO – 2.ª PRESTAÇÃO DE 
2004 

N.º 1681/05 Analisados os Relatórios de Actividades dos Ranchos Folclóricos, referentes 
ao ano de 2004 e tendo em conta o Protocolo estabelecido entre a Associação Folclórica da 
Região de Leiria e a Câmara Municipal, propomos a atribuição do subsídio correspondente 
à 2ª Prestação de 2004 aos Ranchos abaixo discriminados. 

 O cálculo dos coeficientes (cujo limite é o 500) baseia-se em critérios pré-
estabelecidos de organização de festival anual, participação no desfile etnográfico e 
desenvolvimento de actividades comunitárias, como formação, exposições, actividades com 
escolas e actuações. 

 

 
GRUPOS 

 
FREGUESIA COEFICIENTE 

 
2ª 

PRESTAÇÃO 
 2004  

(€38.000) 
 

1 Rancho Folclórico “Rosinhas de Santa Isabel” 
 

Amor 
275 €1.088,54 

2 Rancho Folclórico do Freixial 
 

Arrabal 
500 €1.979,16 

3 Rancho Folclórico” Rosas da Primavera” - Vale 
do Horto 

Azoia 
425 €1.682,30 

4 Rancho Folclórico “Grupo Alegre Unido” Bajouca 
350 €1.385,41 

5 Rancho Folclórico da Barreira 
 

Barreira 
450 €1.781,25 

 Rancho Folclórico “As Tecedeiras  275 €1.088,54 
7 Rancho Típico da Boa Vista 

 
Boavista 
 275 €1.088,54 
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8 Rancho Folclórico dos Soutos 
 

Caranguejeira
500 €1.979,16 

9 Rancho Folclórico do Vale da Rosa 
 

Caranguejeira
175 €692,71 

10 Rancho Folclórico “Rosas do Lis” 
 

Carreira 
275 €1.088,54 

11 Rancho Folclórico “Flores do Verde Pinho” 
 

Coimbrão 
450 €1.781,25 

12 Rancho Folclórico “As Papoilas” da Igreja Velha
 

Colmeias 
275 €1.088,54 

13 Rancho Folclórico de Santa Maria de 
Famalicão 

Cortes 
 

275 €1.088,54 

14 Rancho Folclórico da Região de Leiria 
 

Leiria 
500 €1.979,16 

15 Rancho Folclórico “ As Pinhoeiras”- A- do- 
Barbas 

Maceira 
275 €1.088,54 

16 Rancho Folclórico “da Costa” 
 

Maceira 
375 €1.484,38 

17 Rancho Folclórico da Maceira  Maceira 
375 €1.484,38 

18 Rancho Folclórico ”Roda Viva” – Telheiro  
Maceira 

375 €1.484,38 

19 Rancho Folclórico Típico Pinheirense – 
Pinheiros 

Marrazes 
175 €692,71 

20 Rancho Folclórico “Os Malmequeres” – Mata 
dos Milagres 

Milagres 
275 €1.088,54 

21 Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata dos 
Milagres 

Milagres 
375 €1.484,38 

22 Rancho Folclórico “Flores do Campo” – Casal 
da Quinta 

Milagres 
275 €1.088,54 

23 Rancho Folclórico “Rosas da Alegria” – 
Sismaria 

Monte 
Redondo 

350 €1.385,41 

24 Rancho Folclórico ”Flores da Primavera” 
 

Ortigosa 
175 €692,71 

25 Rancho Folclórico dos Parceiros 
 

Parceiros 
375 €1.484,38 

26 Rancho Folclórico de S. Guilherme - Magueigia Santa 
Catarina da 
Serra 

375 €1.484,38 

27 Rancho Folclórico”  
Juventude Amiga dos Conqueiros” 

Souto da 
Carpalhosa 

275 €1.088,54 

28 Rancho Folclórico ”Estrelas das Várzeas” Souto da 
Carpalhosa 

375 €1.484,38 

29 Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da 
Carpalhosa 

Souto da 
Carpalhosa 

175 €692,71 

Total   €38.000,00 

 
A Câmara analisou a informação sobre a atribuição da 2.ª prestação do 

subsídio relativo ao ano de 2004 aos Ranchos Folclóricos do Concelho de Leiria e, 
tendo em conta a apreciação feita à actividade desenvolvida pelos Ranchos ao longo 
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do ano, o Protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a Associação Folclórica 
da Região de Leiria, 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 11 de Janeiro, atribuir os subsídios correspondentes, 
conforme lista constante da mesma informação, no total de €38.000,00, autorizando o 
seu pagamento. 

** 

SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO “ROSAS DA PRIMAVERA” – TRANSPORTES 

N.º 1682/05 Presente um ofício do Rancho Folclórico Rosas da Primavera do Vale do 
Horto, Azoia, com a ENT.26577/05 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento do 
aluguer de  transportes, a fim de participar em Julho de 2005, em dois festivais de folclore 
fora do Concelho, em virtude do autocarro da Autarquia não estar disponível na altura.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância da deslocação 
referida para a divulgação cultural do Concelho, propõe-se que seja atribuído ao Rancho 
Folclórico Rosas da Primavera, um apoio no valor de €250,00 (metade do montante pago 
pelo aluguer de um autocarro numa das deslocações, conforme orçamento apresentado na 
Divisão da Cultura), utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2005, na Rubrica 
206 – 12/040701-268 (Apoio a funcionamento e actividades – Ranchos Folclóricos). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do Concelho e ainda, atendendo ao 
facto de não haver disponibilidade de cedência do autocarro do Município para as 
datas pretendidas, 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,  na redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. 
Vítor Lourenço que autorizou a atribuição do apoio ao Rancho Folclórico Rosas da 
Primavera no valor de €250,00 (metade do montante pago pelo aluguer de um 
autocarro), para ajudar a custear as despesas dos transportes efectuados no âmbito 
da sua participação em dois festivais de Folclore fora do Concelho. 

** 

SUBSÍDIO AO RANCHO TÍPICO PINHEIRENSE – TRANSPORTES 

N.º 1683/05 Presente um ofício do Rancho Típico Pinheirense com a ENT.21285/05 em 
que é solicitado apoio financeiro para pagamento do aluguer de  um transporte, a fim de 
participar no Festival Internacional de Folclore de Forjões - Braga, em virtude do autocarro 
da Autarquia não estar disponível na altura.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância da deslocação 
referida para a divulgação cultural do Concelho, propõe-se que seja atribuído ao Rancho 
Típico Pinheirense, um apoio no valor de €287,50 (metade do montante pago pelo aluguer 
de um autocarro, conforme orçamento apresentado na Divisão da Cultura), utilizando para 
isso a  verba prevista no Plano para 2005, na Rubrica 206 – 12/0602039902-268 (Apoio a 
funcionamento e actividades – Ranchos Folclóricos). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do Concelho e ainda, atendendo ao 
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facto de não haver disponibilidade de cedência do autocarro do Município para a data 
pretendida, 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, na redacção dada pela lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço 
que autorizou a atribuição do apoio ao Rancho Típico Pinheirense no valor de €287,50 
(metade do montante pago pelo aluguer de um autocarro), para ajudar a custear a 
despesa do transporte efectuado no âmbito da sua participação no Festival 
Internacional de Folclore de Forjões - Braga 

** 

SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO SANTA MARIA DE FAMALICÃO – 
TRANSPORTES 

N.º 1684/05 Presente um ofício do Rancho Folclórico Santa Maria de Famalicão com a 
ENT.24178/05 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento do aluguer de  um 
transporte, a fim de participar no Festival Internacional de Folclore de Antões - Pombal, em 
virtude do autocarro da Autarquia não estar disponível na altura.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância da deslocação 
referida para a divulgação cultural do Concelho, propõe-se que seja atribuído ao Rancho 
Folclórico de Santa Maria de Famalicão, um apoio no valor de €95,00 (metade do montante 
pago pelo aluguer de um autocarro, conforme orçamento apresentado na Divisão da 
Cultura), utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2005, na Rubrica 206 – 
12/040701-268 (Apoio a funcionamento e actividades – Ranchos Folclóricos). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do Concelho e ainda, atendendo ao 
facto de não haver disponibilidade de cedência do autocarro do Município para a data 
pretendida, 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, na redacção dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço 
que autorizou a atribuição do apoio ao Rancho Folclórico Santa Maria de Famalicão 
no valor de €95,00 (metade do montante pago pelo aluguer de um autocarro), para 
ajudar a custear a despesa do transporte efectuado no âmbito da sua participação no 
Festival Internacional de Folclore de Antões – Pombal. 

** 

APOIO À FILARMÓNICA DO SENHOR DOS AFLITOS – AQUISIÇÃO DE CD’S 

N.º 1685/05 Presente um ofício da Filarmónica do Senhor dos Aflitos – Soutocico com a 
ENT.25613/05 em que é solicitado apoio para as despesas efectuadas com a gravação do 
CD lançado recentemente. 

Atendendo ao valor cultural de iniciativas deste tipo e à inegável importância da  
Filarmónica do Senhor dos Aflitos no panorama cultural do Concelho, considera-se ser de 
apoiar esta iniciativa, comprometendo-se a Filarmónica na entrega de 100 exemplares do 
CD referido à  Câmara Municipal. 
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Nesse sentido, propõe-se a atribuição de um apoio à Filarmónica do Senhor dos 
Aflitos – Soutocico no valor de €1.000,00, utilizando para isso a verba prevista  no Plano 
para 2005, na Rubrica 12/040701-299-A274 – Outros Apoios. 

A Câmara depois de analisar a informação prestada pela Divisão da Cultura 
e, tendo em conta a importância da divulgação da música popular, 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 redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 
de Janeiro, atribuir à Filarmónica do Senhor dos Aflitos, de Soutocico, um apoio no 
valor de €1.000,00, para suporte da gravação do seu CD, devendo ser entregues à 
Câmara Municipal 100 exemplares do mesmo.  

** 

CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS 

N.º 1686/05 Presentes os pedidos de cedência gratuita das instalações do Teatro José 
Lúcio da Silva para: 

- realização da Assembleia Geral da ADFA – Associação de Deficientes das Forças 
Armadas a levar a efeito no dia 15 de Outubro, entre as 13h00m a as 20h00m. 

- realização de um espectáculo de beneficência do Académico de Leiria com Pedro 
Tochas a levar a efeito no dia 3 de Novembro, às 22h00m. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, delibera por unanimidade 
ratificar os despachos do Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço que autorizaram a cedência 
do Teatro José Lúcio da Silva nos termos do Regulamento em vigor às entidades 
requerentes, a expensas próprias. 

Foram informadas as referidas entidades que todas as cedências estariam 
sujeitas à condição resolutiva da entrada do Teatro José Lúcio da Silva em obras, 
tendo-lhes sido comunicado este facto em devido tempo. 

** 

ANIMAÇÃO DO TEATRO MIGUEL FRANCO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 

N.º 1687/05 Presente a informação n.º 186/05 da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 
Culturais, dando conhecimento da programação do Teatro Miguel Franco – Mercado de 
Sant’Ana Centro Cultural, nos próximos meses de Novembro e Dezembro: 

Novembro: 

Dia 1 –  Fade In (cedência Fade In) 

Dia 3 – Café das Quintas (cedência Orfeão) 

Dia 4 – Ascent – Bernardo Sassetti 

Dia 6 – Música em Família  

Dia 8 – Dia do Teatro ESTG (cedência ESTG) 
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Dia 11 – Marionetas em Novembro – O Polegarzinho 

Dia 12 - Marionetas em Novembro – Surpresa 

Dia 13 – Anima Choralis (cedência Anima Choralis) 

Dia 17 – Festival do Acaso (cedência Nariz) 

Dia 19 - Marionetas em Novembro – Pedro Sem 

Dia 20 - Marionetas em Novembro – À procura do oo perdido 

Dia 24 – Festival do Acaso (cedência Nariz) 

Dia 25 - Marionetas em Novembro – A culpa foi da Inês 

Dia 26 - Marionetas em Novembro – Marionetas Musicais 

Dia 27 - Marionetas em Novembro – As histórias do avô Sapatão 

Dezembro: 

Dia 1 – Aniversário Coralis (cedência Coralis) 

Dia 2 – Festival do Acaso (cedência Nariz) 

Dia 3 – Tango Argentino 

Dia 9 – Espectáculo de dança – TILT 

Dia 10 – Fade In (cedência Fade In) 

Dia 11 – Aniversário do Inatel (cedência Inatel) 

Dia 15 – Café das Quintas (cedência Orfeão) 

Dia 17 – Espectáculo de dança - CDL 

A Câmara tomou conhecimento da programação e delibera por 
unanimidade autorizar a cedência do Teatro Miguel Franco às entidades constantes 
da lista acima indicada nos termos do Regulamento em vigor e a expensas próprias. 

** 

MARIONETAS EM NOVEMBRO 

N.º 1688/05 De 1999 a 2002 realizou-se anualmente o evento “Semana das Marionetas” 
que consistia num Festival inter-municipal de marionetas, com espectáculos realizados 
essencialmente nas freguesias do Concelho, para o público escolar. 
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Em 2003 não se realizou o referido evento porque não se verificou o interesse no 
mesmo por parte dos Municípios envolvidos no projecto inicial. 

Assim, porque se pensa que o público infantil tem sido pouco privilegiado nos 
eventos organizados no Teatro Miguel Franco, e conscientes de que a arte do Teatro de 
Marionetas é, sem dúvida,  uma das mais antigas formas artísticas que é importante 
preservar e acarinhar, decorrerá um ciclo de Marionetas, a levar a efeito de 11 a 27 de 
Novembro no Teatro Miguel Franco, a que se chamará “Marionetas em Novembro”. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

COLABORAÇÃO DA REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA PARA PROMOÇÃO DE UM 
PACOTE TURÍSTICO PARA A REGIÃO "ESCAPADINHAS DE INVERNO" 

N.º 1689/05 Com o objectivo de promover o turismo na Região Centro, a Região de 
Turismo Leiria/Fátima, é proposta a criação de uma campanha promocional através de um 
bilhete/voucher que permitirá um conjunto de descontos nos equipamentos hoteleiros e 
sítios/actividades de interesse cultural. O produto turístico denominado “Escapadinhas de 
Inverno” será divulgado em feiras de turismo internacionais, essencialmente em Espanha. 

Neste sentido é proposta a colaboração do Município de Leiria através da 
atribuição de um desconto de 20% na bilheteria do Castelo, aos portadores do respectivo 
Voucher. 

Atendendo ao interesse da proposta, no intuito de divulgar e promover as 
actividades culturais da região, propõe-se a redução de 20% nos ingressos para o Castelo, 
incluindo todas as estruturas abertas ao público, existentes no seu interior. 

A Câmara apreciou a informação da Divisão de Museus e Património sobre 
a atribuição de 20% de desconto nos ingressos para o Castelo e Museu da Torre de 
Menagem mediante a apresentação do bilhete da promoção turística, no intuito de 
divulgar e promover o património histórico local e, tendo em conta a pertinência do 
assunto,  de acordo com o disposto na alínea h) do n.º 2 e alínea b) do n.º 4, ambos do 
artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade concordar com a inclusão do 
referido desconto nas taxas do Castelo. 

** 

PREÇÁRIO DE PRODUTOS À VENDA NO CASTELO DE LEIRIA 

N.º 1690/05 O Castelo de Leiria é o local com mais interesse turístico do concelho. A sua 
riqueza histórica e arquitectónica dignam o alto estatuto de Monumento Nacional. 

Com o objectivo de melhorar o atendimento aos visitantes, nacionais e 
estrangeiros, foi elaborado um projecto para a criação de uma pequena loja no Castelo para 
venda de artigos diversos representativos da região. 

Em aditamento ao conjunto de artigos disponíveis, a seguir se indica uma lista 
de novos artigos a integrar a loja, incluindo um conjunto de artigos alusivos à exposição 
“Habitantes e Habitats”. 
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 Aquisição P.V.P.
 € Uni IVA*5% 

Catálogo da Exposição - (Habitantes e Habitats)   €14,00 
 IVA*21%  

T-Shirt - (Habitantes e Habitats) €3,32 €4,02 €7,50 
Avental (adulto) - (Habitantes e Habitats) €2,40 €2,90 €5,00 
Avental (criança) - (Habitantes e Habitats) €2,20 €2,66 €4,00 
Lápis (Habitantes e Habitats) €0,13 €0,16 €0,50 
Borrachas (Habitantes e Habitats) €0,46 €0,56 €1,00 
Marcador de Livros - (Habitantes e Habitats) €0,12 €0,14 €0,30 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número vinte e quatro 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 

N.º 1691/05 Presente os  pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 
Município: 

- Rancho Folclórico Rosas da Primavera – Vale do Horto – (ENT- 26514/05), para o 
dia 19 de Novembro/2005. 

- Grupo Desportivo e Recreativo da Boa Vista – (ENT-28469/05), para o dia 20 de 
Novembro/2005 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedência com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições regulamentares, para os dias 
acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

N.º 1692/05 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santa Eufémia, de 09.09.2005, 
com a ENT.24916, solicitando apoio para o pagamento do trabalho de vigilância prestado na 
Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, dando continuidade ao programa de apoio em anos 
lectivos anteriores (atendendo aos problemas existentes naquela comunidade). 

Considerando que: 

- a Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol possui uma grande diversidade cultural, com 
alunos que apresentam alguns comportamentos de risco; 

- face ao aumento do número de alunos e numa perspectiva de facilitar a integração dos 
mesmos, houve necessidade de afectar mais recursos humanos; 

- a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, enquanto entidade parceira nas causas da 
Educação, tem colaborado na resolução de problemas daquela comunidade educativa; 

- tem sido prática da CML apoiar nas despesas com recursos humanos relativamente à 
recepção dos alunos e vigilância. 
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Propõe-se a transferência de verba para a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, 
no montante de €2.740,00, referente ao trabalho de vigilância prestado no decorrer do ano 
lectivo de 2004/2005, na EB1 de Quintas do Sirol. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 
14 de Setembro, conjugadas com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, delibera 
por unanimidade concordar com a proposta apresentada e transferir a verba de 
€2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta euros) para a Junta de Freguesia de Santa 
Eufémia, para fazer face aos encargos com o serviço de vigilância na Escola EB1 de 
Quintas do Sirol.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO. 
REPRESENTANTES DA AUTARQUIA LOCAL NAS ASSEMBLEIAS DE 
ESCOLAS/AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

N.º 1693/05 Tendo presente o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 
estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e considerando o  início de mandato 
dos novos órgãos autárquicos; 

 
A Câmara delibera por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, que aprovou o regime de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário, manter os mesmos elementos para integrarem a Assembleia de 
Escola das Escolas/Agrupamentos de Escolas, conforme a seguir se indica: 
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Agrupamento de Escolas de Caranguejeira Presidente da Junta de Freguesia de 
Caranguejeira/Presidente da Junta de 
Freguesia de Santa Eufémia  

Agrupamento de Escolas de Colmeias Presidente da Junta de Freguesia de 
Colmeias/Presidente da Junta de Freguesia da 
Boa Vista 

Agrupamento de Escolas de Maceira Presidente da Junta de Freguesia de 
Maceira 

Agrupamento de Escolas de Marrazes Presidente da Junta de Freguesia de 
Marrazes 

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - 
Carreira 

Presidente da Junta de Freguesia da 
Carreira 

Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Catarina da Serra 

Agrupamento de Escolas Dr. José Saraiva Presidente da Junta de Freguesia de 
Barreira 

Agrupamento de Escolas D. Dinis Presidente da Junta de Freguesia de Leiria

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus Presidente da Junta de Freguesia de 
Pousos 

Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo Vereador da Educação ou um seu 
representante indicado por este 

Escola Secundária Domingos Sequeira O Vereador da Educação ou um seu 
representante indicado por este 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira Presidente da Junta de Freguesia de 
Marrazes 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 2005/2006 

N.º 169405 Presente o processo relativo a pedidos de circuitos especiais para transporte 
de alunos com deficiência residentes no concelho de Leiria e a frequentar estabelecimentos 
de ensino. 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar o Caderno de Encargos e o 
Programa de Concurso e abrir Concurso Limitado para os Circuitos Especiais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PIEF – APOIO AO PROGRAMA. PAGAMENTO DE REFEIÇÕES OSPCML – 
ASSOCIAÇÃO 

N.º 1695/05 Presente relação de almoços dos alunos do PIEF relativos ao ano lectivo 
2004/2005. 

Considerando que: 
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1. o Programa é apoiado pela Câmara Municipal de Leiria desde 2002; 

2. em 2004/2005 o serviço de refeições foi assegurado pela “Obras Sociais do Pessoal 
da Câmara Municipal de Leiria – Associação”; 

3. o valor das refeições de Outubro de 2004 a Junho de 2005, totaliza € 1.870,00. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideração as disposições 
conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e 
da alínea d) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade autorizar a transferência para as Obras Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria - Associação, da verba de €1.870,00 (mil oitocentos e setenta 
euros), para fazer face às despesas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ALDEIA DE NATAL. APOIOS 

N.º 1696/05 Presente uma informação do Senhor Vereador da Educação e Cultura, que a 
seguir se transcreve: 

 “Informação 
No âmbito do Projecto “Aldeia de Natal” foram atribuídos à Câmara Municipal de Leiria os 
seguintes apoios: 
 

Patrocinador Modalidade do apoio Valor 

Região de Leiria 

Rua José Estevão 6 – 12 

2400 – 168 Leiria 

N.º Cont. 500 096 805 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

€5600,00 

Jornal de Leiria 

R. Comandante João Belo, n.º31, Ap. 
1098 

2401-801 Leiria 

N.º Cont 502 010 401 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

 

€5000,00 

Óptica Cunha Fonseca 

Rua da Graça, 4 

2400 – 150 Leiria 

N.º Cont. 502 547 812 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

€3000,00 

Óptica Central 

Largo 5 de Outubro de 1910, 28 

2400 – 120 Leiria 

N.º Cont. 501 517 723 

Modalidade A + B 

Atribuição verba autarquia (1000 €) 

Pagamento de serviços e/ou materiais 
(2000 €) 

 

€3000,00 

Central FM 

Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, Lt 8 – 

Modalidade C €1700,00 
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Lj 1 

Apartado 496 

2401 – 975 Leiria 

N.º Cont. 502 931 825 

Cedência de serviços e/ou materiais 

Purpurina – Organização e Produção 
de Eventos 

Edifício Aviz, Lj.o 

2440-105 Batalha 

N.º Cont 217 237 622 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

 

€1500,00 

Construções JJR & Filhos  

Rua da Capela n.º 4 

Quinta da Sardinha 

2495 – 185 Sta. Catarina da Serra 

N.º Cont. 502 197 714 

Modalidade A 

Atribuição de verba à autarquia 

 

 

€1000,00 

Leiriapolis 

Rua de Alcobaça, 30 

2400 – 086 Leiria 

N.º Cont. 505 077 98 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

€1000,00 

BES 

Direcção Regional do BES – Leiria, 
Av. D. João III, Edifício  2000, escada 
A, 2º and., n.º1 

2400-163 Leiria 

N.º Cont  500 852 367 

Modalidade A  

Atribuição de verba à Autarquia 

 

 

€1000,00 

Grupo Meneses - Blocotelha 

São Jorge, Calvaria de Cima 

2480-062 Calvaria de Cima 

Porto de Mós 

N.º Cont.500591563 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

 

 

€1000,00 

Sodicel – Sociedade de 
Representações de Leiria S A 

Rua Mártires da Pátria – Edif. Sodicel 

Leiria – Gare 

2400 – 298 Leiria 

N.º Cont. 500 270 716 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

 

 

€1000,00 

 

Edutec 

Av. 25 de Abril, n.º 4, Lt 13, r/c 

2400 – 265 Leiria 

N.º Cont. 503 741 191 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

 

 

€1000,00 
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Porto Editora 

Rua da Restauração, 365 

4099 – 023 Porto 

N.º Cont. 500 221 103 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

 

 

€750,00 

Farmácia Higiene 

Rua Tenente Valadim, n.º29 
2410 – 190 Leiria 

N.º Cont: 800 892 305 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

€500,00 

Leirislena  

Rua do Cinzeiro, n.º 415 

Bidoeira de Baixo 

2415 – 001 Bidoeira de Cima 

N.º Cont. 502 331 194 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

€400,00 

Jornal Tinta Fresca 

Av General Humberto Delgado, n.º 5, 
lt 1, 3.º Frente 

2460 – 052 Alcobaça 

N. Cont 153 278 730 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

€400,00 

Rações Veríssimo, SA  

IC 2 – Boa Vista 

2420-936 Leiria 

Contribuinte: 500 619 328 

Modalidade A – Atribuição de verba à 
autarquia 

 

 

€375,00 

Humberto Poças S A 

Lousã – Cortes 

2410 – 852 Leiria 

N.º Cont. 500 264 392 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

€300,00 

Compogal – Indústria de Polímeros 

Apartado 550 

2401 – 976 Leiria 

N.º Cont. 501 855 653 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

 

 

€270,00 

Clínica Médica Leirivida 

Rua Coronel Pinheiro Correia, 2 

Bairro dos Capuchos 

2400 – 211 Leiria 

N.º Cont. 503 584 452 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

€250,00 

Americana Papelarias 

Rua da Imaculada Conceição,  

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

€150,00 
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Telheiro-Barreira 

2410-268 Leiria 

N.º Cont. 500 379 327 

Livraria Letras e Livros 

Rua da Restauração, Lt 26, Lj Esq. 

2410 – 161 Leiria 

N.º Cont. 504 170 597 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

€150,00 

Construções Cunha dos Anjos 

EN 356, km 22, Alto da Serra 

2440-203 Reguengo do Fetal 

N.º Cont 502 155 558 

 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

 

 

€100,00 

HES – Sistemas Informáticos 

Vale da Colmeia, Cova das Faias, 
Ap. 616 

2401-976 Leiria 

N.º Cont: 502 130 342 

Modalidade C 

Cedência de serviços e/ou materiais 

€100,00 

Macolis S A 

IC 2 

2410 – 651 Boa Vista 

N.º Cont. 501214313 

Modalidade B 

Pagamento de serviços e/ou materiais 

 

€75,00 

Região de Turismo Leiria/Fátima Materiais promocionais, sacos, postais, 
lápis e esferográficas 

Apoio com 
brindes 

Total €29 620,00 

 
A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimidade aceitar os apoios 

concedidos pelas diversas entidades no âmbito do Projecto “Aldeia de Natal”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROJECTO “SONHAR E ENCANTAR” COM O SORTUDO E O PEQUENO TREVO. 
APOIO À APPC (ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA  DE PARALISIA CEREBRAL DE LEIRIA 

N.º 1697/05 Presente o ofício ENT. 22552/2005 referente a um pedido de apoio para o 
projecto Livro + CD “Sonhar e encantar com o Sortudo e o Pequeno Trevo”. 

Considerando a relevância do referido material em termos pedagógicos, nomeadamente no 
que se refere às questões da tolerância e respeito pela diferença, propõe-se a aquisição de 
200 exemplares do livro, no valor total de €2.800,00, para distribuição aos Jardins de 
Infância e Escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho. 
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A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideração as disposições 
conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e 
da alínea I) do n.º 1 do artigo 64 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 apoiar a 
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria adquirindo para o efeito 200 
exemplares do livro, no montante de €2.800,00 (dois mil e oitocentos euros). 

** 

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. APOIO  

N.º1698/05 Presente ofício da Escola Superior de Educação de Leiria, com registo de 
entrada 28822, em 26.10.2005, solicitando apoio para a realização do VII Simpósio 
Internacional de Informática Educativa, a realizar nesta cidade em 16, 17 e 18 de Novembro 
de 2005. 
 Considerando: 

a) que se trata de um fórum internacional de partilha de experiências e 
investigações sobre a aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação 
no campo da Educação 

b) a relevância dos temas em debate, nomeadamente a concepção, 
desenvolvimento e avaliação de ambientes educativos inovadores, cursos, 
ferramentas e recursos baseados na Web, experiências educativas inovadoras 
no ensino não superior, entre outros ... 

c) a importância do evento para a cidade de Leiria; 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da  
alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea e) 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 Janeiro, delibera por 
unanimidade apoiar a iniciativa assegurando o jantar do dia 17 de Novembro para 
comunicadores e conferencistas estrangeiros, 6 livros “Introdução à História do 
Castelo de Leiria” (para conferencistas), bem como a visita (guiada) ao castelo e à 
exposição. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

Ponto número vinte e cinco 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO/INFRA-ESTRUTURAS 
(CANDIDATURA DE JUNHO DE 2005) 

N.º 1699/05 Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo / Infra-estruturas, propõe a Sr.ª Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, 
a atribuição de apoio financeiro às colectividades constantes no quadro abaixo, no valor de 
€125.997,00 (cento e vinte e cinco mil novecentos e noventa e sete euros): 

 

Clube Freguesia Tipo de construção Total Apoio 

A.D.R. Barreiros AMOR Pavilhão Gimnodesportivo – construção da €18.861,00 
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1ª fase do alçado principal 

UCAS – Unidade 
Can. Salvamento 

ARRABAL 
Colocação de pista de obstáculos para 
agility 

€884,00 

ACDRAN – A.C.D. 
dos Andreus 

BARREIRA 
Colocação de pavimento no polidesportivo 
de ar livre 

€7.668,00 

C.C.R. Bidoeira de 
Baixo e Carriço 

BIDOEIRA 
Apoio complementar para pagamento dos 
juros de empréstimo para a construção do 
pavilhão desportivo 

€6.300,00 

A.C.P. da 
Caranguejeira 

CARANGUEJEIRA
Construção de balneários de apoio ao 
polidesportivo de ar livre 

€12.301,00 

Motor Clube de 
Monte Redondo 

MONTE 
REDONDO 

Reparação da vedação do campo de 
futebol 11 

€7.000,00 

Motor Clube de 
Monte Redondo 

MONTE 
REDONDO 

Beneficiação de balneários 
€4.250,00 

G.D.R. de Monte 
Redondo 

MONTE 
REDONDO 

Sistema de drenagem de águas pluviais 
do campo de futebol 

€9.720,00 

A.R.C. Valpedrense 
SOUTO DA 

CARPALHOSA 
Construção de polidesportivo de ar livre 

€18.251,00 

A.C.D. Santa 
Bárbara 

SOUTO DA 
CARPALHOSA 

Polidesportivo de ar livre – louças 
sanitárias + torneiras + tubagem 

€536,00 

A.C.D. Santa 
Bárbara 

SOUTO DA 
CARPALHOSA 

Polidesportivo de ar livre – montagem de 
projectores e iluminação 

€1.742,00 

Centro Internacional 
de Ténis de Leiria 

POUSOS 
Construção de um court de ténis 

€12.705,00 

U.D.  Caranguejeira CARANGUEJEIRA
Construção de campo de futebol 11 + 
muro de suporte 

€23.268,00 

Grupo Alegre e 
Unido 

BAJOUCA 
Campo de Futebol 11 – colocação de 
postes e holofotes e substituição da 
vedação 

€2.511,00 

 
A disponibilização das verbas relativas às obras, será feita através da atribuição de 25% do 
valor total após o início das obras e os restantes 75% após a conclusão das mesmas. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições 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 
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 porunanimidade atribuir 
os subsídios de acordo com os mapas acima transcritos. 

** 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO. SUBSÍDIOS PARA A 
ÉPOCA DESPORTIVA 2005/2006 

N.º 1700/05 No âmbito das candidaturas feitas pelos Clubes/Colectividades e outras 
entidades do Concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo (P.A.A.D.) para a época desportiva de 2005/2006, propõe a Sr.ª 
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Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição dos seguintes apoios nas 
áreas: 
 

Actividade Regular 

Clube/Colectividade Freguesia Verba 
C.C. Pesca D.Dinis  

Amor 
€500,00 

C.R.C. 22 de Junho Amor €2.364,00 

G.D.R.C. "Unidos"  Amor €629,00 

A.D.R. Barreiros     Amor €6.009,00 

G.D. Casal Novo  Amor €605,00 

C.R.D. Soutocico     Arrabal €2.147,00 

C.C. Amigos do Vale Arrabal €500,00 

Casa do Povo do Arrabal Arrabal €500,00 

U. Canina Salvamento de Leiria Arrabal €500,00 

G. Desportivo de São Bento a) Arrabal €2.909,00 

A.R.C.D. Alcogulhe Azoia €500,00 

A.D.R.C. Azóia Azoia €500,00 

G. Alegre e Unido Bajouca €9.674,00 

C.R. Lis e Lena Barosa €1.298,00 

A.D. Caça Pesca “Os Águias” Barosa €500,00 

ARTE – A.D.R.C. Barosa Barosa €500,00 

C. de Atletismo  da Barreira  a)  Barreira €9.133,00 

BARDEC  Barreira €500,00 

A.C.D.R. Andreus  Barreira €500,00 

C.C.R. do Telheiro  Barreira €3.355,00 

G.D. Bidoeirense    Bidoeira €7.680,00 

U.D. Carriço e Bidoeira de Baixo Bidoeira €2.161,00 

C.C.R.B. de Baixo e Carriço  Bidoeira €500,00 

A.R.C.D. da Texugueira Bidoeira €500,00 

G.D.R. Boavista Boavista €4.962,00 

A.C.R. Soutos Caranguejeira €3.079,00 

A.C.P. Caranguejeira   Caranguejeira €3.349,00 

U. Desportiva da Caranguejeira Caranguejeira €7.415,00 

G.D.C.R. Caldelas Caranguejeira €500,00 

A.D. Bem-Estar da Longra a) Caranguejeira €500,00 
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C.R. de Carvide  Carvide €500,00 

C.D.R. Outeirense Carvide €1.238,00 

G. Desportivo Carreirense   Carreira €2.456,00 

A.C.P. “Os Pampos” Carreira €500,00 

C. de Caçadores Chainça a) Chainça €500,00 

U.D.R. Coimbrão   Coimbrão €6.548,00 

A.C.D.P. Praia do Pedrogão  Coimbrão €500,00 

A.R.C.S. Mateus  Colmeias €500,00 

A.C.D. Igreja Velha Colmeias €1.396,00 

C.C.R. 7 Arcos    Colmeias €500,00 

C.R.C. “O Abelha” Colmeias €3.494,00 

A.C.R.D. Reixida  Cortes €500,00 

G.D.R. Famalicão  Cortes €500,00 

C.P.C.R. Cortes  Cortes €500,00 

A.C.R.N. do Lis  Cortes €500,00 

Clube de Judo Dragão Leiria €8.618,00 

Clube de Escalada de Leiria  Leiria €500,00 

Clube Escola de Ténis de Leiria Leiria €1.643,00 

Ateneu Desportivo de Leiria Leiria €18.998,00 

Juventude Desportiva do Lis Leiria €16.564,00 

A.D.C.R. Bairro Anjos Leiria €17.356,00 

A.S. Académico de Leiria Leiria €24.958,00 

Hóquei Clube de Leiria Leiria €10.868,00 

Núcleo Sportinguista de Leiria     Leiria €5.111,00 

Clube de Veteranos do Lis Leiria €8.056,00 

Clube de Orientação do Centro Leiria €15.781,00 

União Desportiva de Leiria Leiria €18.222,00 

Clube Basquetebol Leiria  a) Leiria €10.824,00 

C.S. Karaté Do de Leiria Leiria €2.910,00 

Moto Clube de Leiria  Leiria €500,00 

C.S.P. Paulo VI Leiria €2.334,00 

Cercilei Leiria €4.043,00 

A. de Surdos Alta Estremadura Leiria €1.329,00 

União de Ciclismo de Leiria  Leiria €8.787,00 
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Grupo Desportivo Lispesca Leiria €500,00 

C.P.R. Pocariça  a) Maceira €1.411,00 

A.C.R. Arnal Maceira €6.703,00 

A.C.R. A-dos-Pretos     Maceira €1.340,00 

C.C.R. Arneiro  Maceira €500,00 

S.C. "Asas de Maceira Lis"  a) Maceira €500,00 

A.C.R. Maceirinha Maceira €6.142,00 

S. Columbófila de Leiria  Marrazes €500,00 

A.R.D. Outeiros Gândara Marrazes €9.090,00 

S.C.L. Marrazes Marrazes €11.991,00 

Atlético Clube da  Sismaria Marrazes €15.908,00 

Modelis Marrazes €6.478,00 

S. Columbófila Campos do Lis  Marrazes €500,00 

A.D.P.M. Bairro Sá Carneiro  Marrazes €1.074,00 

Serrada do Pinhal – A.R.C.  a) Marrazes €500,00 

L.S.  Cultural Campos do Lis Marrazes €500,00 

G.R.A.C. Janardo Marrazes €500,00 

C.R.C. "Águias"  Memória €2.748,00 

A.D.R. da Mata  Milagres €2.722,00 

N.D. Motorizados Leiria  Milagres €500,00 

G.C.D. "Figueiras"  Milagres €2.383,00 

G.R. Milagres Milagres €500,00 

G.D. Monte Real   Monte Real €5.075,00 

A.C.D.S. Porto d'Urso Monte Real €1.053,00 

C.C.R. Segodim   Monte Real €500,00 

S.C. Granja M. Real  Monte Real €500,00 

Motor Clube  Monte Redondo €3.337,00 

A.C.R.D.C. Sismaria     Monte Redondo €1.467,00 

G.D.R. Casal Novo Monte Redondo €1.806,00 

"Os Magníficos"   Monte Redondo €500,00 

A. Ecológica “Os Defensores” Monte Redondo €500,00 

Ribaliz F.C.     Ortigosa €1.058,00 

G.D. Santo Amaro Ortigosa €2.259,00 

Basket Clube do Lis Ortigosa €4.635,00 
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G.D.R. Parceiros Parceiros €6.697,00 

A.R. Amigos do Brogal   Parceiros €500,00 

Bridge Clube de Leiria Parceiros €2.858,00 

Ciclo Clube de Parceiros Parceiros €500,00 

C. Internacional Ténis Leiria Pousos €14.880,00 

A.R. Lugares Unidos Pousos €7.000,00 

G.R. Amigos da Paz Pousos €18.997,00 

Juventude Vidigalense Pousos €20.561,00 

G.R. Amigos da Juventude Pousos €4.357,00 

U.R.C.D. "Os Unidos"   Pousos €1.745,00 

Núcleo Karaté Vidigalense Pousos €4.478,00 

C.A. Regueira de Pontes a) Regueira de Pontes €500,00 

Clube Recreativo das Chãs  Regueira de Pontes €670,00 

G.D.R. São Guilherme Santa Catarina da Serra €1.289,00 

União Desportiva da  Serra Santa Catarina da Serra €6.652,00 

A.S. Ulmeiro Santa Catarina da Serra €500,00 

C.C.R. Vale Tacão Santa Catarina da Serra €500,00 

A.P.C.R.D. Picoto  Souto da Carpalhosa €500,00 

A.R.C. Valpedrense  Souto da Carpalhosa €500,00 

A.R.C. ARCUSA 92  Souto da Carpalhosa €500,00 

A.C.D. Santa Bárbara Souto da Carpalhosa €1.776,00 

 
Nesta área de apoio, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 

Até €500,00 – durante o mês de Janeiro; 
De €501,00 até €1.500,00 – Janeiro e Fevereiro; 
De €1.501,00 até €3.000,00 – Janeiro, Fevereiro e Março; 
De €3.001,00 até €5.000,00 –Janeiro, Fevereiro, Março e Maio; 
Superior a €5.000,00 – Mensalmente a partir de Janeiro até 31 de Julho. 

 
Gestão de Instalações / Aluguer Instalações Desportivas 

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

C.R.C.  22 de Junho Amor €880,00 

A.D.R. Barreiros Amor €5.986,00 

G.D. Casal Novo Amor €1.127,00 

G.D.R.C. Unidos Amor €394,00 

C.R. Desportivo do Soutocico Arrabal €836,00 
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Grupo Alegre e Unido Bajouca €3.143,00 

Clube Recreativo Lis e Lena Barosa €407,00 

G.D.R. Bidoeirense Bidoeira €7.981,00 

G.D.R. Boavista Boavista €4.738,00 

G.D. Carreirense Carreira €500,00 

C.D. Recreativo Outeirense Carvide €1.036,00 

U. D. Recreativa do Coimbrão Coimbrão €691,00 

C.S.P. Paulo VI Leiria €3.056,00 

A.C.D. Igreja Velha Colmeias €525,00 

C.R.C. “O Abelha” Colmeias €2.434,00 

A. S. Académico Leiria Leiria €1.841,00 

C. Shotokan Karate-Do Leiria Leiria €126,00 

União Desportiva de Leiria Leiria €6.474,00 

Juventude Desportiva do Lis Leiria €5.986,00 

Clube Escola de Ténis de Leiria Leiria €262,00 

Núcleo Sportinguista de Leiria Leiria €428,00 

A.C.R.  Maceirinha Maceira €5.888,00 

C.P.R. Pocariça Maceira €990,00 

Modelis Marrazes €338,00 

S.C.L. Marrazes Marrazes €3.945,00 

A.R.D. Outeiros da Gândara Marrazes €5.986,00 

A.D.R. Mata Milagres €1.247,00 

G.C.D. Figueiras Milagres €137,00 

A.C.D. Serra Porto d’Urso Monte Real €254,00 

G.D. Monte Real Monte Real €607,00 

G.D.R. Casal Novo Monte Redondo €3.008,00 
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Motor Clube Monte Redondo €1.644,00 

A.C.R.D.C. Sismaria Monte Redondo €654,00 

G.D. Santo Amaro Ortigosa €2.274,00 

Ribaliz F.C. Ortigosa €955,00 

Bridge Clube de Leiria Parceiros €269,00 

A.R. Lugares Unidos Pousos €1.247,00 

G.R. Amigos da Paz Pousos €7.981,00 

C. Internacional Ténis Leiria Pousos €499,00 

Núcleo Karaté Vidigalense Pousos €1.650,00 

U.R.C.D. Unidos Pousos €1.247,00 

C.R. Chãs Regueira de Pontes €156,00 

G.D.R. S. Guilherme S. Catarina da Serra €224,00 

U.D. Serra S. Catarina da Serra €7.981,00 

A.C.D. Santa Bárbara Souto da Carpalhosa €902,00 

 
Nesta área, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 

Até €1.250,00 – Janeiro; 
De €1.251,00 a €3.000,00 –Janeiro e Fevereiro; 
De €3.001,00 a €6.000,00 –Janeiro, Fevereiro e Março; 
Superior a €6.000,00 - Mensalmente a partir de Dezembro até 31 de Julho. 

 
Aquisição de Viaturas 

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

G.D.R. São Bento ARRABAL €200,00 

C.R.C. “O Abelha” COLMEIAS €1.660,00 

C.S.P. Paulo VI LEIRIA €7.200,00 

A.S. Académico Leiria LEIRIA €8.475,00 

União de Ciclismo de Leiria LEIRIA €800,00 

A.C.R. Arnal MACEIRA €2.000,00 

C.P.R. Pocariça MACEIRA €8.475,00 
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A.D.R. Mata MILAGRES €2.000,00 

G.D. Monte Real MONTE REAL €1.556,00 

Motor Clube  MONTE REDONDO €500,00 

U.R.C.D. “Os Unidos” POUSOS €2.000,00 

Juventude Vidigalense POUSOS €8.475,00 

U.D. da Serra SANTA CATARINA DA SERRA €8.475,00 

 
Nesta área as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 
- 50% após a apresentação dos documentos de despesas ou contrato no caso de compra a 
prestações; 
- 50% após a apresentação dos documentos comprovativos do registo de propriedade da 
viatura em nome do clube. 
 

Rendimento Desportivo 

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

G.D.R.  Bidoeirense Bidoeira €2.176,00 

U.D. da Caranguejeira Caranguejeira €2.225,00 

União de Ciclismo de Leiria Leiria €549,00 

A.D.C.R. do Bairro dos Anjos Leiria €1.752,00 

A.S. Académico de Leiria Leiria €4.241,00 

Clube de Basquetebol de Leiria Leiria €370,00 

Núcleo Sportinguista de Leiria Leiria €1.046,00 

Clube de Orientação do Centro Leiria €2.883,00 

Clube de Judo Dragão Leiria €529,00 

Clube de Veteranos do Lis Leiria €1.099,00 

União Desportiva de Leiria Leiria €3.639,00 

A.C.R. do Arnal Maceira €1.370,00 

Sport Clube Leiria e Marrazes Marrazes €1.240,00 

A.R.D. Outeiros Gândara Marrazes €2.209,00 

G.D. Monte Real Monte Real €1.705,00 
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Motor Clube Monte Redondo €328,00 

Juventude Vidigalense Pousos €6.168,00 

 
Nesta área, as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

Até €1.250,00 – Janeiro; 
De €1.251,00 a €3.000,00 –Janeiro e Fevereiro; 
De €3.001,00 a €5.000,00 –Janeiro, Fevereiro e Março. 
De €5.001,00 a €6.500,00 –Janeiro, Fevereiro, Março e Maio. 

a) a disponibilização das verbas atribuídas em cada uma das áreas de apoio está 
condicionada à apresentação do Relatório de Contas da Época 2004/2005 devidamente 
acompanhado de cópia da Acta da Assembleia Geral que o aprovou. 
Quanto ao apoio referente aos pedidos de material desportivo será distribuído conforme lista 
em anexo ao original da acta.  
O material desportivo será disponibilizado logo após a sua aquisição. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições 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 
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 
os subsídios de acordo com os mapas acima transcritos. 

** 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO/INFRA-ESTRUTURAS. 
CANDIDATURA DE DEZEMBRO DE 2005 

N.º 1701/05 Decorrerá de 1 a 31 de Dezembro de 2005 o período de apresentação de 
candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-estruturas para a 
atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria de infra-
estruturas desportivas e sociais. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 
- ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto e Juventude para construção, 
conservação e melhoria de infra-estruturas desportivas e sociais; 

- fotocópia dos estatutos aprovados, quando não tenham sido entregues anteriormente; 
- questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto e Juventude. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimidade concordar com a 
abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais para a 
construção, conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais, bem 
como afixar edital nos lugares públicos do costume. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número vinte seis 

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DO JARDIM DA ALMUINHA GRANDE 
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N.º 1702/05 Pelo Sr. Arq.º Rui Ribeiro e pelo historiador Dr. Jorge Estrela foi presente o 
estudo prévio relativo ao Jardim da Almuinha Grande cuja conclusão está prevista para o 
final de 2007. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimidade aprovar o estudo 
prévio do Jardim da Almuinha Grande. 

** 

PROTOCOLO COM A JUNTA REGIONAL DE ESCUTEIROS. RECTIFICAÇÃO 

N.º 1703/05 Considerando que a deliberação n.º 1120/05, aprovada em reunião de 
Câmara de 4 de Julho do corrente ano se encontra incorrecta no seu texto,  mencionando 
que a todos os valores nela indicados deverá acrescer o IVA à taxa de 21%, propõe-se a 
sua rectificação. Assim: 
 onde se lê ”€7.500,00 mais IVA” dever-se-á ler ”€7.500,00”. 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a rectificação da deliberação 
n.º 1120/05, de 4 de Julho de 2005. 

** 

APOIO À ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA 

N.º 1704/05 Foi presente pela Sra. Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª 
Neusa Magalhães, um ofício da Associação Zoófila de Leiria, onde  solicita à Câmara um 
apoio para a realização do “Dia Mundial do Animal”. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 4 
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 apoiar a Associação Zoófila de Leiria 
no valor de €250.00 (duzentos e cinquenta euros) para a realização do Dia Mundial do 
Animal. 

** 

MINI COMBOIO DE NATAL. PEDIDO DE APOIO DA ACILIS 

N.º 1705/05 Pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa Magalhães 
foi presente o ofício da Acilis (Ent.29274/05), a solicitar, à semelhança do que aconteceu em 
anos anteriores na quadra natalícia, apoio para a animação de Natal nas principais artérias 
de Leiria. 

Solicita a Acilis um apoio para a comparticipação nas despesas do Mini-Comboio de Natal, 
autorização para que o início e o fim do percurso seja feito na Praça Rodrigues Lobo e a 
cedência de um espaço coberto onde o comboio possa estacionar durante a noite. 

A Câmara delibera por unanimidade ao abrigo das disposições conjugadas 
da alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da alínea b) do 
n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apoiar a Associação Comercial e Industrial de 
Leiria, Batalha e Porto de Mós - ACILIS, no tocante às despesas de iniciativa e 
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implementação do “Comboio de Natal”,  no montante de €15.000 (quinze mil euros), 
bem como autorizar o início do percurso na Praça Rodrigues Lobo e o fim no Jardim 
Luís de Camões, tendo em conta as actividades que aí se vão desenvolver.  

Mais delibera ceder um espaço nas oficinas da Câmara para a recolha do 
Comboio durante a noite. 

** 

CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL 

N.º 1706/05 Foi presente pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa 
Magalhães, uma proposta que a seguir se transcreve: 

“A Câmara tem procurado apoiar as iniciativas do comércio local, 
nomeadamente através da sua Associação, no sentido de auxiliá-los na sua afirmação 
perante as novas formas de concorrência e reforçar a definição da sua quota de mercado. 

O período das festas de Natal constitui uma excelente oportunidade não só para 
tornar mais visível o comércio de rua, mas também para promover a sua animação e, com 
ela, a animação da cidade. 

As montras são o cartão de visita deste tipo de empresas. Muito para além da 
mera divulgação de produtos, a montra pode ser associada à criatividade, ao dinamismo, ao 
sentido estético e bom gosto dos proprietários. 

Um concurso de montras é sempre uma boa oportunidade de evidenciar esses 
predicados e de valorizar a actividade no seu todo. Nos últimos anos, a Câmara tem 
colaborado com a ACILIS na realização de vários concursos de montras, nomeadamente 
neste período, com uma cada vez maior adesão e com grande sucesso junto das empresas 
e do público. 

Mais uma vez, a ACILIS vem solicitar o nosso alto patrocínio, através da 
atribuição de um patrocínio de €2500,00, para fazer face a despesas de organização, 
nomeadamente na aquisição dos prémios a atribuir aos concorrentes. 

Porque nos parece de maior interesse manter este concurso que já se vai 
enraizando nas tradições natalícias de Leiria, propomos a atribuição do solicitado patrocínio 
de €2500,00 (dois mil e quinhentos euros)”. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 4 
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 atribuir um apoio no valor de 
€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) à Acilis para a realização do Concurso de 
Montras.  

** 

Ponto número vinte sete 
DOAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1707/05 Presente a carta enviada pela sociedade “C.J.L. – Transações Imobiliárias e 
Investimentos, S.A.”, datada de 5 de Outubro de 2005, a qual aqui se dá por reproduzida na 
íntegra, manifestando a vontade de proceder à doação ao Município de Leiria de dois 
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prédios rústicos, sitos na “Quinta do Cabeço”, na cidade de Leiria (área envolvente à colina 
do Castelo de Leiria), descritos na Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob 
os números 1291 e 1405 e inscritos na respectiva matriz predial sob os artigos 250 e 251. 

A Câmara, considerando o teor da carta acima referida e os 
esclarecimentos que sobre o assunto foram dados pelo Vereador Sr. Eng.º Fernando 
Carvalho, no sentido de limitar, nos exactos termos legais e regulamentares, a 
construção na encosta do Castelo de Leiria, criando-se, deste modo, uma zona verde 
e de lazer que permita preservar e consolidar a mais nobre área da cidade, com o seu 
incontestável valor histórico e arquitectónico, delibera por unanimidade aceitar a 
doação dos prédios supra identificados, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, 
de 11 de Janeiro, e remeter o processo ao Sector de Património para os efeitos 
devidos. 

Mais delibera conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para 
outorgar a competente escritura pública. 

** 
APOIO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA EQUIPAMENTO 

N.º 1708/05 A Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra pretende adquirir um 
terreno, sito no aglomerado urbano de Santa Catarina da Serra com vista à instalação de 
equipamento de interesse para a freguesia. 
De acordo com o ofício da Junta de Freguesia (Ent. 2005/29058)o valor de aquisição é de 
€55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros). 
A Câmara tem acompanhado atentamente a evolução deste assunto que é de interesse da 
população desta Freguesia. 

 A Câmara analisou o assunto e delibera  por unanimidade ao abrigo das 
disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 21.º da Lei 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, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,  apoiar 
a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, no valor de €55.000,00, para 
aquisição de metade indivisa de um prédio rústico, sito no lugar e freguesia de Santa 
Catarina da Serra, inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 7453, 
destinado a equipamento. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

Ponto número vinte oito 
AQUISIÇÃO DE TERRENO EM CHAINÇA 

N.º 1709/05 Presente pelo Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho o processo referente à 
aquisição de um terreno junto ao edifício da Escola do 1.º CEB da Chainça e o respectivo 
relatório de avaliação. 

A Câmara, após análise ao processo e no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 



 

CMLeiria/ Acta n.º 36 de 2005.11.17 

0001772 (103)

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e considerando que aquela 
aquisição permite: 

- proceder à junção dos dois espaços do recinto escolar do 1º CEB de 
Chainça, com inúmeros benefícios quer em termos de funcionalidade dos edifícios 
quer em termos de condições de segurança e de utilização do próprio recinto por 
parte dos alunos; 

- criar um acesso ao edifício escolar pela sua parte de trás, com 
significativas melhorias em termos de segurança, dado que actualmente é efectuado 
directamente para a estrada principal onde se verifica um elevado movimento de 
trânsito e sem qualquer espaço para paragem dos automóveis dos encarregados de 
educação que diariamente ali deixam os seus filhos; 

- a junção desta parcela a uma outra confinante, que é já propriedade do 
Município, perfaz uma área total de cerca de 4000 m2, permitirá a construção no futuro 
de um equipamento de utilização colectiva; 

delibera por unanimidade adquirir a Juvenal Vicente Narciso e esposa, 
Maria Vicente Gomes Narciso e marido, Carminda Rita Gomes Alves e marido e 
Herdeiros de José Oliveira Gomes, um prédio rústico composto por terra de cultura 
com a área de 2000 m2, sito em Pousio, freguesia de Chainça inscrito na respectiva 
matriz sob o artigo 5100 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
24/Chainça, pelo valor global de €155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil euros) 
que, embora superior ao valor da avaliação, é o resultante de negociações com todos 
os comproprietários, e que se justifica pelos preços de mercado efectivamente 
praticados na zona e pelo elevado interesse público devido aos inúmeros benefícios 
obtidos com aquela aquisição. 

Mais delibera conceder poderes à Sr.ª Presidente da Câmara para outorgar 
a competente escritura. 

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. 

** 

Nos termos do artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção actual, a 
Câmara delibera por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO  

1710/05 Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro do Município de 55 lugares 
apresentado pela Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson – Delegação Distrital de 
Leiria (Ent. 29838/2005), para o dia 17 de Dezembro de 2005. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedência com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições regulamentares, para o dia 
acima referido. 
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** 
PARCERIA COM A OIKOS – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE E DO 
PATRIMÓNIO DA REGIÃO DE LEIRIA 

N.º 1711/05 Presente a proposta de parceria, de acordo com a sua disponibilidade, da 
Câmara Municipal de Leiria, nos Projectos “Rio Lis – Uma questão de Cidadania – 2006” e 
“Coastwatch Europe 2006 – Região de Leiria”, ressalvando o facto de que as declarações a 
emitir se destinam exclusivamente a integrar o dossier de candidatura da Oikos – 
Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria ao apoio financeiro 
do Instituto do Ambiente para 2006. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo o 
interesse municipal no desenvolvimento de projectos de carácter ambiental, delibera 
por unanimidade concordar com a emissão de duas declarações de parceria. 

 
ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram vinte horas e trinta minutos 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 17 de Novembro de 2005. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

___________________________ 
 


