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Acta n.º 35 

1.ª Reunião do novo órgão executivo 

 

Aos três 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 Maria Madalena Silveirinha, 
Assistente Administrativa Especialista  

** 

Esteve presente por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta minutos  a Senhora Presidente deu início à reunião, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto número um 
Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal de Leiria 
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Ponto número dois 
Designação do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

 

Ponto número três 
1. Fixação e designação dos Vereadores em regime de tempo inteiro 

2. Fixação do número de Vereadores em regime de tempo inteiro que exceda os limites 
previstos no artigo 58.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99 

 
Ponto número quatro 

Delegações de Competências 

Ponto número cinco  

1. Nomeação do Conselho de Administração dos SMAS 

2. Nomeação do Conselho de Administração da Leirisport, EM 

 
Ponto número seis  

Nomeação dos representantes do Município em órgãos de empresas não municipais:  
VALORLIS, SIMLIS, LEIRIAPOLIS e GESTINLEIRIA 
 
Ponto número sete  

Nomeação do representante do Município em fundações: Fundação da Escola 
Profissional de Leiria 
 
Ponto número oito  

Nomeação do representante do Município na Comissão Regional de Turismo 

 

Ponto número nove  

Nomeação do representante do Município na Comissão destinada a gerir o património 

do Teatro José Lúcio da Silva 

 

Ponto número dez  

Nomeação do representante do Município na ADAE 
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Ponto número onze 

 Nomeação do representante do Município na Incubadora D. Dinis 

 

Ponto número doze 

Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

805/01 Editejo - Sociedade de Edifícios do Ribatejo, S.A. 

1413/01 Vítor Artur Fernandes de Araújo 

645/03 Sarmento Nunes Ribeiro 

1394/03 Eurodial - Centro de Nefrologia e Diálise de Leiria, Ldª. 

1445/04 Carlos Manuel de Sousa Cozinheiro e Outro 

242/05 José Manuel Pinheiro Sousa Byrne 

287/05 Amealgest – Compra, Venda e Gestão de Imóveis, Lda 

711/05 Casa Mor - Compra e Venda de Imóveis, Ldª. 

900/05 Movicortes - Serviços e Gestão, Ldª. 

 
Ponto número treze 

Análise do seguinte processo de licenciamento industrial: 

Lind 5/05  Carboestrela - Carvão e Lenha, Ldª. 

 

Ponto número catorze  

Análise do seguinte processo de vistoria: 

Vist. 15/03 - Maria Joaquina Gonçalves Soares 

 
Ponto número quinze  

Relatório dos Serviços de Fiscalização 

 

Ponto número dezasseis  

1. Desfile do Caloiro 2005. Alterações ao trânsito. Ratificação de Despacho 

2. Obras na Rua Fábrica Papel. Alterações ao trânsito. Ratificação de Despacho 
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Ponto número dezassete  

1. XXIV Modificação ao Orçamento de 2005. 23.ª alteração ao orçamento da despesa 

2. "Inês Pedro...Talvez". Ratificação de despacho 

3. Abertura de conta: programa POS Conhecimento – “Apetrechamento dos 

estabelecimentos de ensino pré-escolares do concelho de Leiria. Ratificação de 

despacho 

4. Abertura de conta: Programa POS Conhecimento – “Espaço Público de Acesso à 

Internet em Bibliotecas Municipais. Ratificação de despacho 

5. Ratificação dos despachos proferidos a propósito das notas de encomenda emitidas 

entre 10 e 26 de Outubro e constantes de listagem 

 
Ponto número dezoito  

Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 

Ponto número dezanove 

Votos de Pesar 
 
Ponto número vinte 

1. Mercado Levante de Leiria: anulação de dívidas e extinção do direito de ocupação 

de lugar de terrado   (Ent.8163/05) 

2. Alargamento do horário de funcionamento (ent. 27451/05). Ratificação de Despacho  

3. Licenças de arraial e especial de ruído (ent. 27440/05). Ratificação de Despacho 

4. Licença especial de ruído (ent. 27574/05). Ratificação de Despacho  

5. Patrocínios da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 2005 

6. Programa de Estímulo à Oferta de Emprego: criação de Empresas – Portaria N.º  

196-A/01, de 10 de Março:  

- Bruno Manuel Valente 

- Sílvia Eugénio Pereira de Faria e Aline Eugénio de Faria Sismeiro  

- Ismael Brandão de Almeida 

 
Ponto número vinte e um 
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1. Cedência gratuita do autocarro do Município. Ratificação de despachos. 

2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Ratificação de despacho 

** 
Período Antes da Ordem do Dia 
N.º 1515/05 A Senhora Presidente  deu as boas vindas a todo o executivo e concedeu o 
uso da palavra a quem dele quisesse usufruir. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Miguel de Castro  agradeceu as boas vindas 
desejando que se possa constituir um grupo de trabalho que seja profícuo para o 
desenvolvimento do Concelho. 

Informou que gostaria de apresentar o grupo agora formado pelos vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista a todos os serviços do Município. 

Solicitou ainda elementos dos serviços de Contabilidade para conhecer a 
situação financeira da Autarquia. 

A Senhora Presidente comunicou que iria designar um elemento que fizesse o 
acompanhamento e apresentação do grupo aos diferentes serviços, tendo referido que a 
informação solicitada será disponibilizada sem qualquer óbice. 

O Senhor Vereador Américo Pereira Coelho informou que apoiará todas as 
iniciativas que sirvam os interesses do Município e dos munícipes já que como Vereador 
eleito também tem as suas responsabilidades principalmente para com todos os eleitores 
que nele acreditaram e votaram.  

Espera que, de modo atempado, o direito à informação seja uma realidade de 
modo a poderem ser tomadas decisões fundamentadas. 

O Senhor Vereador Eng. Carlos Martins agradeceu as boas vindas 
e,mostrando-se disponível para colaborar nos próximos quatro anos, informou que 
manifestará sempre a sua posição, tendo em conta o interesse das populações. 

O Sr. Vereador referiu que os debates nas reuniões de Câmara se realizarão 
num plano politico, tendo como pano de fundo os interesses de Leiria, mas que existiam 
outros planos que pretendia realçar, um, o plano profissional, salientando que enquanto 
quadro da EDP continuaria a colaborar com a Câmara à semelhança do trabalho realizado 
há mais de 20 anos, e o outro, o plano da amizade, em que destacou que 
independentemente das reuniões (forma e conteúdo do que se dissesse) continuaria da sua 
parte a ser amigo de algumas das pessoas de quem já é amigo há vários anos, mas que se 
encontravam em oposição política. 

O Sr. Vereador manifestou ainda interesse em discutir  "Mobilis" pelo que 
solicitou a inclusão desse tema para a próxima reunião. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira  agradeceu as boas vindas, felicitou o 
executivo camarário,  fez dela as palavras anteriormente proferidas, manifestando-se 
também disponível para colaborar numa perspectiva de melhoria da qualidade das 
populações e do concelho. 
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A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  deu as boas vindas aos novos 
membros do Executivo esperando uma boa colaboração no trabalho a desenvolver em prol 
do Município.  

A Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  cumprimentou os novos 
Vereadores fazendo votos para que o trabalho a desenvolver tenha sempre como objectivo 
os interesses dos munícipes e da Autarquia, numa perspectiva de desenvolvimento e 
qualidade de vida. 

** 

Ponto número um 
PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE L EIRIA 

N.º 1516/05 A proposta apresentada pela Senhora Presidente para a fixação quinzenal 
das reuniões ordinárias da Câmara às quintas-feiras mereceu alguns reparos por parte do 
Senhor Vereador Dr. Raul de Castro  que manifestou o seu desagrado, nomeadamente por 
entender tratar-se de uma tentativa de afastamento da Oposição dos assuntos internos da 
Câmara, com prejuízo para os munícipes. 

Para além disso, ao abrigo da Lei em vigor, a acção dos Vereadores da 
Oposição ficará limitada, dado que o período de funcionamento da Autarquia irá coincidir 
com o horário profissional de cada um deles. 

Também o Senhor Vereador Américo Coelho se pronunciou concordando com 
as palavras do Sr. Vereador Dr. Raul de Castro e lamentou a mudança do dia da realização 
da reunião para as quintas-feiras já que com esta mudança, a análise dos documentos ao 
fim-de-semana será inviável. 

O Sr. Vereador Carlos Martins  referiu que se a Câmara já tinha anteriormente 
constatado que não se justificava a necessidade da realização semanal das reuniões, 
deveria ter escolhido outro momento para a alteração, parecendo-lhe infeliz a escolha  deste 
momento em que uma nova Câmara tomou posse. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira  manifestou também a sua 
estranheza pela alteração da periodicidade das reuniões de Câmara e levantou a questão 
da  "conveniência" real da periodicidade quinzenal uma vez que a legislação prevê que a 
"câmara municipal tem uma reunião ordinária semanal, salvo se reconhecer conveniência 
em que se efectue quinzenalmente".  Lamentou que a vereação  venha a ter o mesmo 
acesso que o público, em geral, uma vez que este pode assistir quinzenalmente às 
reuniões. 

A Senhora Presidente  respondeu que os assuntos são sempre trazidos à 
reunião. Porém, a verdade é que, de acordo com a actual legislação, as competências do 
Presidente estão substancialmente alargadas, relevando ainda a mudança na conveniência 
de funcionamento dos serviços e nunca numa tentativa de afastamento da Oposição dos 
assuntos autárquicos. 

Relativamente ao direito de informação por parte dos Vereadores da Oposição, 
retorquiu ainda que o mesmo não está em risco, garantindo a presença de um Director de 
Departamento fora do horário de funcionamento da Autarquia sempre que seja solicitado um 
ou mais assuntos para análise dos Senhores Vereadores. 
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A Câmara delibera por maioria, com quatro votos con tra dos Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista, fixar as 5.ª - fei ras, para realização quinzenal das suas 
reuniões ordinárias, com início às 14H30 minutos, p odendo o público assistir a todas 
elas. 

Mais delibera que na 1.ª reunião de cada mês o públ ico poderá intervir 
antes do período de Antes da Ordem do Dia, devendo,  para o efeito, inscrever-se com 
a antecedência mínima de 24 horas. 

Deliberou ainda que sempre que a data de qualquer r eunião coincida com 
dia feriado será a mesma realizada no primeiro dia útil seguinte, à mesma hora. 

** 

Ponto número dois 
DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL D E LEIRIA 

N.º 1517/05 A Senhora Presidente dá conhecimento à Câmara que, nos termos e 
para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º  da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-A/02, de 11 de Janeiro, por 
despacho de 28 de Outubro do presente ano, designou  o Senhor Vereador Dr. Vítor 
Lourenço Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lei ria.  

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

Ponto número três 
FIXAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS VEREADORES EM REGIME DE TE MPO INTEIRO 

N.º 1518/05 A Senhora Presidente dá conhecimento à Câmara que nos termos da 
alínea c) do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro,  fixa em dois o número de 
Vereadores em regime de tempo inteiro. Mais informa  que, nos termos e para os 
efeitos do n.º 4 do citado artigo 58.º, nomeou por despacho de 2 de Novembro do 
presente ano, com efeitos ao passado dia 27 de Outu bro, os Senhores Vereadores Dr. 
Vítor Lourenço e Eng.º Fernando Carvalho para desem penharem as suas funções em 
regime de tempo inteiro. 

** 
FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO QUE 
EXCEDA OS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 58.º, N.º 1 D A LEI N.º 169/99 
N.º 1519/05 Pela Senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 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/02, de 11 de 
Janeiro, o Presidente da Câmara apenas pode fixar até dois o número de vereadores a 
tempo inteiro para os municípios com mais de 20.000 e menos de 100.000 eleitores. 
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Considerando que o Município de Leiria, com cerca de 100.000 eleitores, pela 
sua dimensão e pelas numerosas missões que lhe estão confiadas, precisa de um número 
superior de vereadores a tempo inteiro. 

Proponho, ao abrigo e para o efeito do disposto no n.º 2 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/02, de 11 de 
Janeiro, que a Câmara fixe em mais dois o número de vereadores em regime de tempo 
inteiro, perfazendo, no total, o número de quatro. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar a 
proposta da sua Presidente, fixando em mais dois o número de vereadores a tempo 
inteiro, perfazendo no total o número de quatro. 

** 

Ponto número quatro 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

N.º 1520/05 Pela Senhora Presidente foi presente a proposta que abaixo se transcreve: 

“Nos termos do n.º 1 do artigo 86.º do Código do Procedimento Administrativo a 
direcção da instrução dos procedimentos cabe ao órgão competente para a decisão. 

Ora, em muitos dos procedimentos administrativos que correm pelos diversos 
serviços municipais, o órgão competente para a decisão é a Câmara Municipal, razão pela 
qual, em tal situação, o andamento dos procedimentos administrativos só poderia ocorrer 
após prévia decisão do órgão executivo nesse sentido. 

Tal obrigatoriedade traduzir-se ia para a Câmara Municipal num peso 
administrativo inútil e meramente burocrático e para os munícipes em sérios prejuízos, uma 
vez que a mesma conduziria a atrasos desnecessários na decisão dos procedimentos. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.º s 2 e 4 do artigo 86.º do 
Código do Procedimento Administrativo proponho que a Câmara Municipal delibere delegar 
na sua Presidente, com a faculdade de subdelegação, a competência para a direcção da 
instrução em todos os procedimentos administrativos, cuja decisão lhe caiba.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de delegar na 
Senhora Presidente, com a faculdade de subdelegar, a competência para a direcção 
da instrução em todos os procedimentos administrati vos, cuja decisão caiba à 
Câmara Municipal.  

** 

N.º 1521/05 Pela Senhora Presidente foi presente a proposta que abaixo se transcreve: 

“Considerando que a Câmara Municipal, à semelhança dos demais órgãos da 
Administração Pública, está constitucionalmente subordinada ao princípio da 
desburocratização e da eficiência, devendo, por isso, estruturar-se de modo a aproximar os 
serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a 
economia e a eficiência das suas decisões; 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, diploma que estabelece 
medidas de modernização administrativa, impõe aos serviços e organismos da 
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Administração Pública a adopção, nos termos legais aplicáveis, de mecanismos de 
delegação e subdelegação de competências que propiciem respostas céleres às 
solicitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações; 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, veio reunir, num único diploma 
legal, o regime jurídico da urbanização e da edificação, abrangendo toda a actividade 
desenvolvida por entidades públicas ou privadas em operações urbanísticas, desde a 
concreta afectação dos solos até à utilização das edificações neles implantadas, passando 
pela construção urbana, obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos; 
Considerando que o número de processos de urbanização e edificação que carecem de 
deliberação camarária é bastante elevado; 
Considerando que, em tais circunstâncias, a submissão a deliberação camarária de um 
grande volume de processos, sujeitos a prazos relativamente curtos, afectaria 
negativamente o funcionamento que se pretende desburocratizado da Câmara Municipal, 
bem como a celeridade, a economia e a eficiência das suas decisões; 

Considerando, ainda, que a modernização administrativa a nível dos serviços municipais, 
implica o aperfeiçoamento dos sistemas internos de gestão, organização e funcionamento 
do próprio órgão executivo, por forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos 
cidadãos. 
Proponho, ao abrigo dos artigos 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,  e artigo 65.º, n.º 1 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de11 de 
Janeiro, conjugados com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.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, que a Câmara Municipal 
de Leiria delibere: 

1- Delegar na sua Presidente, com a faculdade de subdelegar, a competência prevista na 
alínea a) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção actual, 
para conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por Lei, para construção, 
reedificação, utilização, conservação ou demolição de edifícios, e ainda as seguintes 
competências previstas no referido Decreto-Lei n.º 555/99, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001: 

a) a do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), de conceder licenças administrativas para obras 
de construção, de ampliação ou de alteração em área não abrangida por 
operação de loteamento ou plano de pormenor que contenha as menções 
constantes das alíneas a), c), d) e) e f) do n.º 1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 6.º do mesmo diploma; 

b) a do artigo 4.º, n.º 2, alínea d), de conceder licenças administrativas para obras 
de reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de edifícios classificados ou 
em vias de classificação e as obras de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração ou demolição de edifícios situados em zona de protecção de imóvel 
classificado ou em vias de classificação ou em áreas sujeitas a servidão 
administrativa ou restrição de utilidade pública; 

c) a do artigo 6.º, n.º 9, de certificação para efeitos de registo predial; 

d) a dos artigos 14.º e 16.º, de aprovação da informação prévia; 
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e) a do artigo 71.º, n.º 5, para declarar a caducidade da licença administrativa; 

f) a do artigo 73.º, n.º 2, para decidir a revogação da licença administrativa; 

g) a do artigo 88.º, n.ºs 1 e 3, para concessão de licença especial para obras 
inacabadas; 

h) a do artigo 90.º, n.º 1, de nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia; 

i) a do artigo 117.º, n.º 2, para autorizar o pagamento fraccionado de taxas, nos 
termos ali previstos. 

2. Excluir do âmbito da delegação de competências referida no número anterior, a 
aprovação da informação prévia e de projectos de arquitectura relativos a edificações, com 
excepção de muros, situadas na cidade de Leiria e nos aglomerados urbanos de Monte 
Real e da Praia do Pedrógão, bem como em todas as situações que, por lei ou regulamento, 
seja exigível deliberação expressa do órgão executivo.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de ao abrigo dos 
artigos 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dez embro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e artigo 6 5.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-A/02, de 11 de Janeiro, 
conjugados com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/9 1, de 15/11, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/1, de legar na Senhora Presidente, com a 
faculdade de subdelegar, a competência prevista na alínea a) do n.º 5 do artigo 64.º da 
citada Lei n.º 169/99, para conceder licenças nos c asos e nos termos estabelecidos 
por Lei, para construção, reedificação, utilização conservação ou demolição de 
edifícios e ainda as seguintes competências do Decr eto-Lei n.º 555/99, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001:  

a) a do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), de conceder l icenças administrativas para 
obras de construção, de ampliação ou de alteração e m área não abrangida por 
operação de loteamento ou plano de pormenor que con tenha as menções 
constantes das alíneas a), c), d) e) e f) do n.º 1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro, sem prejuízo do disposto  na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 6.º do mesmo diploma; 

b) a do artigo 4.º, n.º 2, alínea d),  de conceder licenças administrativas para 
obras de reconstrução, ampliação, alteração ou demo lição de edifícios 
classificados ou em vias de classificação e as obra s de construção, 
reconstrução, ampliação , alteração ou demolição de edifícios situados em zon a 
de protecção de imóvel classificado ou em vias de c lassificação ou em áreas 
sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública; 

c) a do artigo 6.º, n.º 9, de certificação para efe itos de registo predial; 

d) a dos artigos 14.º e 16.º, de aprovação da infor mação prévia; 

e) a do artigo 71.º, n.º 5, para declarar a caducid ade da licença administrativa; 

f) a do artigo 73.º, n.º 2, para decidir a revogaçã o da licença administrativa; 

g) a do artigo 88.º, n.ºs 1 e 3, para concessão de licença especial para obras 
inacabadas; 

h) a do artigo 90.º, n.º 1, de nomear técnicos para  efeitos de vistoria prévia; 
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i) a do artigo 117.º, n.º 2, para autorizar o pagam ento fraccionado de taxas, nos 
termos ali previstos. 

2. Excluir do âmbito da delegação de competências r eferida no número anterior, a 
aprovação da informação prévia e de projectos de ar quitectura relativos a edificações, 
com excepção de muros, situadas na cidade de Leiria  e nos aglomerados urbanos de 
Monte Real e da Praia do Pedrógão, bem como em toda s as situações que, por lei ou 
regulamento, seja exigível deliberação expressa do órgão executivo. 

** 
N.º 1522/05 Pela Senhora Presidente foi presente a proposta que abaixo se transcreve: 

“Para a prossecução do interesse público colocado por lei a seu cargo, a estrutura 
organizativa e o funcionamento da Administração Pública em geral e das Autarquias em 
particular devem ser orientados no sentido de uma adequada descentralização 
administrativa que elimine ou previna a burocratização, aproxime os serviços das 
populações e possibilite uma gestão mais célere, mais eficaz e mais eficiente. 
Elevado, muito justamente, à categoria de princípio constitucional, a descentralização 
administrativa tem no mecanismo de delegação e subdelegação de competências um esteio 
fundamental que permita uma gestão mais célere e desburocratizada dos serviços e, 
consequentemente, garanta aos utentes resposta pronta ou mais rápida às suas 
solicitações. 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal de Leiria, ao abrigo do artigo 65.º, n.º 1, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção actual, delegue na sua Presidente as 
competências previstas no artigo 64º do mesmo diploma legal e a seguir enumeradas: 

a) a prevista na alínea b) do n.º 1, para executar e velar pelo cumprimento das 
deliberações da assembleia municipal; 

b) a prevista na alínea m) do n.º 1, para organizar e gerir os transportes escolares; 

c) a prevista na alínea z) do n.º 1, para deliberar sobre a deambulação e extinção 
de animais nocivos; 

d) a prevista na alínea bb) do n.º 1, para remeter ao Tribunal de Contas, nos termos 
da lei, as contas do município; 

e) a prevista na alínea d) do n.º 2, para executar as opções do plano e os 
orçamentos aprovados, bem como aprovar as suas alterações; 

f) a prevista na alínea d) do n.º 5, para emitir licenças, matrículas, livretes e 
transferências de propriedade e respectivos averbamentos e proceder a exames, 
registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 
legalmente previstos; 

g) a prevista na alínea b) do n.º 7, para administrar o domínio público municipal, nos 
termos da lei.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de ao abrigo do 
artigo 65.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de Sete mbro, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, delegar na S enhora Presidente as competências 
previstas no artigo 64.º do mesmo diploma legal as seguintes competências:  
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a) a prevista na alínea b) do n.º 1, para executar e velar pelo cumprimento das 
deliberações da assembleia municipal; 

b) a prevista na alínea m) do n.º 1, para organizar  e gerir os transportes 
escolares; 

c) a prevista na alínea z) do n.º 1, para deliberar  sobre a deambulação e 
extinção de animais nocivos; 

d) a prevista na alínea bb) do n.º 1, para remeter ao Tribunal de Contas, nos 
termos da lei, as contas do município; 

e) a prevista na alínea d) do n.º 2, para executar as opções do plano e os 
orçamentos aprovados, bem como aprovar as suas alte rações; 

f) a prevista na alínea d) do n.º 5, para emitir li cenças, matrículas, livretes e 
transferências de propriedade e respectivos averbam entos e proceder a 
exames, registos e fixação de contingentes relativa mente a veículos, nos 
casos legalmente previstos;  

g) a prevista na alínea b) do n.º 7, para administr ar o domínio público municipal, 
nos termos da Lei. 

** 

N.º 1523/05 Pela Senhora Presidente foi presente a proposta que abaixo se transcreve: 

“Considerando que a Câmara Municipal, à semelhança dos demais órgãos da 
Administração Pública, está constitucionalmente subordinada ao princípio da 
desburocratização e da eficiência, devendo, por isso, estruturar-se de modo a aproximar os 
serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a 
economia e a eficiência das suas decisões; 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, diploma que estabelece 
medidas de modernização administrativa, impõe aos serviços e organismos da 
Administração Pública a adopção, nos termos legais aplicáveis, de mecanismos de 
delegação e subdelegação de competências que propiciem respostas céleres às 
solicitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações; 

Considerando que a submissão a deliberação camarária de elevado número de pedidos de 
licenciamento relativos à publicidade e a diversas actividades previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de Dezembro, em nada contribui para a desburocratização do 
funcionamento do próprio órgão executivo, nem para uma gestão mais célere, mais 
económica e mais eficiente da Administração. 

Neste sentido propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo dos artigos 65.º, n.º 
1 da Lei n.º 169/99, de 18/09, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
e 5.º do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, e 3.º, n.ºs 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de Dezembro,  conjugados com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo, delibere delegar na sua Presidente, com a 
faculdade de subdelegação nos vereadores e nos dirigentes dos serviços municipais, as 
seguintes competências: 

Previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro: 



 

CMLeiria/ Acta n.º 35 de 2005.11.03 

0001626 (13) 

a) a do artigo 10.º, de conceder licença para o exercício da actividade de venda 
ambulante de lotaria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

b) a do artigo 18.º, de conceder licença para a realização de acampamentos 
ocasionais fora dos locais adequados à prática do campismo e caravanismo; 

c) as dos artigos 20.º e 23.º, para proceder ao registo e conceder licença de 
exploração de máquinas de diversão; 

d) a do artigo 29.º, n.º 1, de conceder licença para a realização de arraiais, romarias, 
bailes, provas desportivas e outros divertimentos públicos ao ar livre; 

e) a do artigo 35.º, n.º 1, de conceder licença para a venda de bilhetes para 
espectáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda; 

f)  a do artigo 39.º, n.º 2, de conceder licença para as tradicionais fogueiras de Natal e 
dos santos populares; 

g) a do artigo 41.º, n.º 1, de conceder licença para a realização de leilões em lugares 
públicos; 

h) a do artigo 50.º, n.º 1, para instrução dos processos de contra-ordenação previstos 
no mesmo diploma legal. 

2- A do artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, e 5.º do 
Regulamento Municipal de Publicidade para deliberar sobre o pedido de licenciamento ou 
renovação de licença de publicidade. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro e demais 
disposições legais citadas, delegar na Sr.ª Preside nte, com a faculdade de 
subdelegação nos vereadores e nos dirigentes dos se rviços municipais, as 
competências : 

1 - Previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de  Dezembro: 

a) a do artigo 10.º, de conceder licença para o exe rcício da actividade de venda 
ambulante de lotaria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

b) a do artigo 18.º, de conceder licença para a rea lização de acampamentos 
ocasionais fora dos locais adequados à prática do c ampismo e caravanismo; 

c) as dos artigos 20.º e 23.º, para proceder ao reg isto e conceder licença de 
exploração de máquinas de diversão; 

d) a do artigo 29.º, n.º 1, de conceder licença par a a realização de arraiais, 
romarias, bailes, provas desportivas e outros diver timentos públicos ao ar 
livre; 

e) a do artigo 35.º, n.º 1, de conceder licença par a a venda de bilhetes para 
espectáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda; 

f) a do artigo 39.º, n.º 2, de conceder licença par a as tradicionais fogueiras de 
Natal e dos santos populares; 

g) a do artigo 41.º, n.º 1, de conceder licença par a a realização de leilões em 
lugares públicos; 
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h) a do artigo 50.º, n.º 1, para instrução dos process os de contra-ordenação 
previstos no mesmo diploma legal.  

2- A do artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 97/88,  de 17 de Agosto, e 5.º do 
Regulamento Municipal de Publicidade para deliberar  sobre o pedido de 
licenciamento ou renovação de licença de publicidad e. 

** 

Ponto número cinco  

NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SMAS 

N.º 1524/05 A Senhora Presidente, nos termos da alínea i) do n.º 1 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/02, de 11 de 
Janeiro,  propõe que a Câmara nomeie o seguinte Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria: 

- Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 

- Eng.º Fernando Brites Carvalho 

- Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 8 (oito) votos a  favor e 1 (um) voto contra, 
nomear o Conselho de Administração dos Serviços Mun icipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria, composto pelos seguintes memb ros: 

- Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 

- Eng.º Fernando Brites Carvalho 

- Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 

** 

NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LEIRISPORT , EM 

N.º 1525/05 Retirado 

** 

Ponto número seis  

NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DE EMPRESAS 
NÃO MUNICIPAIS:  VALORLIS, SIMLIS, LEIRIAPOLIS e GE STINLEIRIA 

VALORLIS, SA 
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N.º 1526/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie como representante do 
Município no Conselho de Administração da VALORLIS, SA, Eng.ª Isabel Maria de Sousa 
Gonçalves dos Santos 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade nomear a Eng.ª Is abel Maria de Sousa Gonçalves 
dos Santos representante no Conselho de Administraç ão da VALORLIS, SA. 

** 

SIMLIS, SA 

N.º 1527/05 retirado 

** 

LEIRIAPOLIS, SA 

N.º 1528/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie como representante do 
Município nos órgãos sociais da LEIRIAPOLIS, SA: Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de 
Campos Costa. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade nomear a Dr.ª Isa bel Damasceno Vieira de 
Campos Costa, para membro do Conselho de Administra ção da LEIRIAPOLIS, SA. 

** 

GESTINLEIRIA, PARQUES EMPRESARIAIS DE LEIRIA, SA 

N.º 1529/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie como representante do 
Município para o Conselho de Administração da Gestinleiria, Parques Empresariais de 
Leiria, SA: Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade nomear a Dr.ª Neu sa Fernandina Sobrinho de 
Magalhães, para membro do Conselho de Administração  da Gestinleiria, Parques 
Empresariais de Leiria, SA. 

** 

Ponto número sete  

NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO EM FUNDAÇÕ ES: FUNDAÇÃO 
DA ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 
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N.º 1530/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie o Vereador Dr. Vítor 
Manuel Domingues Lourenço para fazer parte do Conselho de Administração da Escola 
Profissional de Leiria. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 8 (oito) votos a  favor e 1 (um) voto contra,  
nomear o Senhor Vereador  Dr. Vítor Manuel Domingue s Lourenço representante do 
Município no Conselho de Administração da Escola Pr ofissional de Leiria. 

** 

Ponto número oito  

NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA COMISSÃO REGIONAL DE 
TURISMO 

N.º 1531/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro,  propõe que a Câmara nomeie para representante do 
Município na Comissão Regional de Turismo Leiria/Fátima, a Dr.ª Neusa Fernandina 
Sobrinho de Magalhães. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação, por vot o secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 8 (oito) votos a  favor e 1 (um) voto contra, 
nomear a Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhãe s, representante do Município 
na Comissão Regional de Turismo de Leiria/Fátima. 

** 

Ponto número nove  

NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA COMISSÃO DESTINADA A 
GERIR O PATRIMÓNIO DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 1532/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie como representante do 
Município o Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade nomear o Dr. Víto r Manuel Domingues Lourenço 
representante do Município  na Comissão destinada a  gerir o Património do Teatro 
José Lúcio da Silva. 

** 

Ponto número dez  
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NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ADAE 

N.º 1533/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie como representante do 
Município nos órgãos sociais da Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura - 
ADAE, para o biénio 2005/2006, a Senhora Presidente Isabel Damasceno Vieira de Campos 
Costa. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade nomear a Senhora Presidente Isabel Damasceno 
Vieira de Campos Costa, representante do Município de Leiria nos órgãos sociais da  
Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura. 

** 

Ponto número onze 

NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA INCUBADOR A D. DINIS 

N.º 1534/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 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/02, de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie como representante do 
Município na Incubadora D. Dinis a  Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade nomear como  repr esentante do Município na 
Incubadora D. Dinis, a Dr.ª Neusa Fernandina Sobrin ho de Magalhães. 

** 

Ponto número doze 

N.º 1535/05 Processo n.º   805/01 - (fl. - 925) 

De Editejo - Sociedade de Edifícios do Ribatejo, S.A. , com sede na Rua 
Hermano Neves, n.º 22 – 3.º B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, referente ao 
projecto de arquitectura para alteração de um edifício misto, situado em Arrabalde da Ponte, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta o parecer emitido 
pelo Gabinete do Plano de Pormenor do Arrabalde, co ncordando com a informação 
prestada em 2005/10/19, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar cópia da certidão da Conservatória d evidamente 
autenticada; 

2.º apresentar comprovativo de inscrição do técnico  autor do projecto de 
arquitectura na Ordem dos Arquitectos, devidamente regularizada; 
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3.º rectificar a tipologia indicada na planta do Pi so 4, dado que se trata de 
um fogo T3 e um fogo T4; 

4.º apresentar os respectivos projectos de especial idade no prazo de seis 
meses: 

5.º caso pretenda a instalação de estabelecimentos de comércio ou 
serviços que careçam de licenciamento específico, f ace ao indicado na memória 
descritiva, deverá apresentar o respectivo pedido d evidamente instruído para 
posterior licenciamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1536/05 Processo n.º  1413/01 - (fl. - 243) 

De Vitor Artur Fernandes de Araújo, residente na Avenida Marquês de 
Pombal, n.º 45 – 5.ºB, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 
legalização da alteração de um estabelecimento comercial, situado na Avenida Marquês de 
Pombal, n.º 47 – Loja 11, freguesia de Leiria, para instalação de um estabelecimento de 
estética. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/10/13, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura e autorizar o licenciament o da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1. Respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

2. Requerer autorização de utilização, nos termos d o 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. 

3. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

4. Cumprir com o disposto no parecer da Autoridade de Saúde de Leiria. 

5. Apresentar os seguintes documentos: 

a. Requerimento (em duplicado) a solicitar a emissã o do alvará, conforme 
modelo disponível no Gabinete de Apoio ao Utente de sta 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 d a 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 
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equivalente nos termos da lei, no caso de pessoa si ngular, ou certidão do registo 
comercial e cartão de identificação de pessoa colec tiva, no caso de pessoa colectiva). 

e. Alvará de classificação em empreiteiro ( origina l e fotocópia ), 
conforme disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º  12/04, de 9 de Janeiro, de classe 
>= 1. 

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

g. Termo de responsabilidade do autor dos projectos  de águas e esgotos, 
de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de  19 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1537/05 Processo n.º 645/03 - (fl. - 122) 

De Sarmento Nunes Ribeiro, residente na Recta do Pinhal, Lote 5 - Sertã, 
referente à exposição apresentada em fase de audiência prévia do interessado quanto aos 
motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura 
para legalização da alteração de um estabelecimento de restauração e bebidas com dança 
(discoteca), situado na Rua Gastão Aires das Neves, n.º 1 – cave (fracção “A”) - Praia do 
Pedrogão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta a informação 
prestada em 2005/10/04 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas e face ao 
parecer emitido pelo Governo Civil, delibera por un animidade indeferir a pretensão, 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, dado que não foram apresentados elementos qu e permitam obstar em relação 
aos aspectos indicados na deliberação tomada em 200 4/12/20. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, do pa recer emitido pelo 
Governo Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1538/05 Processo n.º  1394/03 - (fl. - 782) 

De Eurodial - Centro de Nefrologia e Diálise de Leiri a, Ldª, com sede na Rua 
Saint Maur des Fossés, Lote 3 - R/C - Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura para legalização da alteração e ampliação de um edifício destinado 
a centro de diálise, situado na localidade de Carrasqueira, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/10/10 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura e autorizar o licenciament o da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 
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6. Respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

7. Colocar no local da obra placa identificativa do s técnicos responsáveis 
pela elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme 
previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

8. Colocar aviso de publicidade no local da obra, d e acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º  555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho. 

9. Requerer autorização de utilização, nos termos d o 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. 

10. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

11. Apresentar os seguintes documentos: 

a) requerimento (em duplicado) a solicitar a emissã o do alvará, conforme 
modelo disponível no Gabinete de Apoio ao Utente de sta 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 d a Portaria n.º 1105/2001. 

c) auto de implantação da obra, assinado pelo respe ctivo director técnico. 

d) livro de obra, com menção do termo de abertura. 

e) calendarização previsível para os trabalhos em c ausa. 

f) declaração comprovativa da inscrição regularizad a do técnico autor do 
projecto de arquitectura na Ordem dos Arquitectos. 

g) elementos de forma a prever guarda de protecção junto ao arruamento 
do lado Sul, face ao desnível para a zona de lograd ouro (muro “I” e “J”). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1539/05 Processo n.º 1445/04 - (fl. - 38) 

De Carlos Manuel de Sousa Cozinheiro e Outra, residente na Rua da 
Relvinha, na localidade de Machados, freguesia de Boa Vista, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de armazéns e muros de vedação, a levar a efeito na 
localidade de Casal do Cego, freguesia de Marrazes, inserido numa zona definida no PDM 
como Área Industrial. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/09/30, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 
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1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face aos últimos elementos apresentad os; 

2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 66/95 , de 8 de Abril, 
relativamente à segurança contra incêndios nas área s de estacionamento do Piso 0; 

3.º prever o alargamento do arruamento do lado Nasc ente, de modo a 
garantir uma largura de plataforma com 7,50m de aco rdo com o indicado nos 
elementos gráficos; 

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

4.1 projecto de segurança contra incêndios, de acor do com o parecer 
emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protec ção Civil; 

4.2 projecto de drenagem de águas pluviais relativo  aos espaços a ceder 
ao domínio público bem como áreas envolventes do ed ifício, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no arti go 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

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

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá: 

6.1 executar a pavimentação do arruamento na frente  da propriedade, 
devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviço s de Fiscalização de Obras 
Municipais (DOM); 

6.2 ceder ao domínio público o espaço acima  indica do destinado a 
alargamento do arruamento, devendo apresentar certi dão da Conservatória 
rectificada em relação ao mesmo. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente dos pa receres emitidos pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e E P – Estradas de Portugal EPE. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1540/05 Processo n.º  242/05 - (fl. - 8) 

De José Manuel Pinheiro Sousa Byrne, residente na Rua da Imprensa 
Nacional, n.º 13, concelho de Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para legalização 
da alteração de uso de uma habitação para centro de dia de idosos, situada na Rua 
Henrique Sommer, n.º 12 – R/C Esq.º, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/09/30, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Centro de Saúde e Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, no que se refere à acessibilidade de 
pessoas com mobilidade condicionada e segurança con tra incêndios; 

2.º esclarecer quanto à localização da conduta de e vacuação de fumos do 
“fogão de sala” nos pisos superiores; 

3.º apresentar requerimento a solicitar o licenciam ento do pedido nos 
termos do previsto 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, Mod. 3- 01; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses (águas e 
esgotos, e isolamento acústico). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1541/05 Processo n.º  287/05 - (fl. - 40) 

De Amealgest – Compra, Venda e Gestão de Imóveis – Ld ª, com sede no 
Centro Comercial Maringá Loja 18, freguesia de  Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
para construção de um edifício habitacional e comercial com demolição do existente, a levar 
a efeito na Rua de São Miguel, freguesia de Leiria, numa zona definida no PDM como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais, Zona Consolidada da Cidade de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/10/13, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar esclarecimentos quanto ao cumpriment o do disposto no 
Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, no que s e refere à segurança contra 
incêndios nos compartimentos habitacionais, devendo  garantir o cumprimento do 
disposto nos artigos 22.º e 47.º do mesmo diploma l egal (relativamente à 
disponibilidade de água e meios de extinção de incê ndios); 

2.º apresentar calendarização rectificada relativam ente aos trabalhos de 
demolição a executar da construção existente; 

3.º apresentar os projectos de especialidade no pra zo de seis meses, 
incluindo projecto de segurança contra incêndios; 

3.1 esclarecer quanto à estabilização do terreno do  lado Sul (tardoz); 
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4.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €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 artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal;” 

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

5.1-proceder à reposição das infra-estruturas que e ventualmente venham a 
ser danificadas durante a obra e, executar as infra -estruturas do espaço destinado a 
alargamento da via e passeio com materiais semelhan tes aos existentes na zona, 
devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviço s de Fiscalização de Obras 
Municipais (DOM); 

5.2-ceder ao domínio público o espaço entre o edifí cio e o arruamento 
acima indicado, devendo apresentar certidão da Cons ervatória rectificada em relação 
ao mesmo. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente, dos pa receres emitidos pela 
Sociedade Leiria Polis e Ministério da Defesa Nacio nal – Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1542/05 Processo n.º  711/05 - (fl. - 375) 

De Casa Mor - Compra e Venda de Imóveis, Ldª, com sede na Rua do 
Valinho, n.º 50, na localidade de Outeiros da Gândara, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura para construção de um edifício multifamiliar e muros de vedação na 
Maligueira - Gândara Dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de 
Câmara de 2004/06/28, tendo caducado por falta de entrega da totalidade dos elementos 
solicitados dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/10/19 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura e autorizar o licenciament o da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1. Respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

2. Colocar no local da obra placa identificativa do s técnicos responsáveis 
pela elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme 
previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

3. Colocar aviso de publicidade no local da obra, d e acordo com o previsto 
no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho. 
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4. Requerer ocupação de via pública, se isso se vie r a verificar, nos termos 
do disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal  de Operações Urbanísticas 
da Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por  RMOUCL. 

5. Construir tapumes de resguardo, nos termos do pr evisto no artigo 91.º 
do RMOUCL. 

6. Após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias,  proceder à 
desocupação do espaço público, ao levantamento do e staleiro, se o houver, e à 
limpeza do local da obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e  no artigo 120.º do RMOUCL. 

7. Requerer autorização de utilização, nos termos d o 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. 

8. Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

9. Cumprir com o indicado no parecer da Direcção Re gional de Educação 
do Centro. 

10. Garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 379/97, de 27 de 
Dezembro, relativamente ao parque infantil proposto . 

11. Previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas referentes aos arru amentos na envolvente do edifício 
proposto, de acordo com o indicado na planta de imp lantação e previsto no processo 
confinante (976/02). 

12. Apresentar os seguintes documentos:  

a) requerimento (em duplicado) a solicitar a emissã o do alvará, conforme 
modelo disponível no Gabinete de Apoio ao Utente de sta 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 d a Portaria n.º 1105/2001. 

c) auto de implantação da obra, assinado pelo respe ctivo director técnico. 

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

e) fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete 
de identidade, passaporte, autorização de residênci a ou documento equivalente nos 
termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certi dão do registo comercial e cartão 
de identificação de pessoa colectiva, no caso de pe ssoa colectiva). 

f) alvará de classificação em empreiteiro (original  e fotocópia), conforme 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, d e 9 de Janeiro, de classe >= 3.  

g) apólice de seguro a que se refere a alínea b) do  n.º 1 do artigo 1.º da 
Portaria n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabal ho), acompanhado do recibo válido 
comprovativo do respectivo pagamento. 

h) Plano de Segurança e Saúde. 

i) livro de obra, com menção do termo de abertura. 
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j) 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 s er 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.”. 

k) memória descritiva esclarecedora, garantindo o c umprimento do 
disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, r elativamente à segurança contra 
incêndios nos espaços de estacionamento da cave, no meadamente no que se refere 
ao Capítulo III (elementos de construção). 

l) termo de responsabilidade do técnico autor do pr ojecto de estabilidade, 
relativo às alterações apresentadas. 

m) termo de responsabilidade do técnico autor do pr ojecto de instalações 
telefónicas e de telecomunicações rectificado, nome adamente no que se refere aos 
regulamentos aplicáveis. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, dos p areceres emitidos 
pela Direcção Regional de Educação do Centro e Mini stério da Defesa Nacional – 
Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1543/05 Processo n.º 900/05 - (fl. - 81) 

De Movicortes - Serviços e Gestão, Ldª, com sede no Parque da Movicortes, 
na localidade e freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 
ampliação de um edifício, situado no Cruzamento de Azoia, freguesia de Azoia, para 
instalação de uma oficina e stand para comércio de veículos, incluindo muros de vedação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/10/27, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde. 
nomeadamente: 

1.1 legislação ambiental aplicável no que se refere  aos efluentes (Decreto-
Lei n.º 88/91, de 23/02) e ainda no que se refere a os resíduos produzidos, de acordo 
com o estipulado no Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de  Setembro, e Portarias n.º 961/98, 
de 10 de Janeiro, 209/04, de 3 de Março e 335/97, d e 16 de Maio; 

2.º cumprir com o indicado no parecer da EP – Estra das de Portugal 
E.P.E., no que se refere ao licenciamento do acesso ; 
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3.º cumprir com o indicado no parecer da EDP Distri buição – Energia, 
S.A., nomeadamente no que se refere à execução da o bra (condição a constar no 
alvará de licença de obras); 

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

5.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €2.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.”. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente dos pa receres emitidos pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, ED P Distribuição – Energia, S.A.,  
Centro de Saúde e EP – Estradas de Portugal E.P.E..  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número treze  

N.º 1544/05 Lind n.º 5/05 - (fl. - 229) 

De Carboestrela - Carvão e Lenha, Ldª., com sede na localidade de Outeiro 
Cagido, freguesia de Chainça, acompanhado do processo remetido pela Direcção Regional 
do Centro - Ministério da Economia, referente ao licenciamento industrial de um 
estabelecimento destinado à fabricação de carvão vegetal, situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/09/30, e tendo em 
conta os elementos enviados pela Direcção Regional do Centro – Ministério da 
Economia, considerando que o estabelecimento indust rial é clandestino e que as 
diversas reclamações existentes foram consideradas procedentes pelas várias 
entidades envolvidas no processo (Comissão de Coord enação e Desenvolvimento 
Regional do Centro – Serviços de Ambiente, Direcção  Regional do Centro – Ministério 
da Economia e Autoridade de Saúde), delibera por un animidade notificar o industrial 
nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 69/03,  de 10 de Abril, para no prazo de 
oito dias suspender a actividade e encerrar o estab elecimento acima referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
Ponto número catorze  

N.º 1545/05 Vist n.º 15/03 - (Fl. - 18) 
De Maria Joaquina Goncalves Soares, residente na Rua Henrique Sommer, 

n.º 19 – 1.º, freguesia de Leiria, acompanhado de um orçamento executado pelo 
Departamento de Obras Municipais, para a realização das obras necessárias à resolução 
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das deficiências apontadas no Auto de Vistoria e, referentes ao 1.º andar do prédio situado 
no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/10/19, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, delibera por 
unanimidade concordar com o orçamento apresentado r elativo às obras a executar no 
edifício acima referido, cujo teor a seguir se tran screve: 

 
Cod. Designação dos trabalhos Un. Quant. Preços 

Unit. 
Totais 

1 Fornecimento e aplicação de vãos de janela em 
madeira com características idênticas ao 
existente, incluindo remoção do existente, vidros 
ferragens e pintura. 

U 8 
 

€650,00 
 

  
€5.200,00 

 

2 Verificação da instalação eléctrica, incluindo a 
substituição do material danificado ou em mau 
estado de conservação. 

VG 1 
 

 €1.250,00 
 

€1.250,00 
 

3 Limpeza geral do telhado, incluindo a substituiçã o 
de telhas danificadas. 

VG 
 

1 
 

€400,00 €400,00 

4 Montagem, construção, desmontagem e demolição 
do estaleiro. 

U 
 

1 
 

€250,00 €250,00 

Total 
 

 €7.100,00 

 
Mais delibera dar conhecimento ao proprietário e à inquilina, do teor da 

presente deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quinze 
RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

N.º 1546/05 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Setembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número dezasseis  

DESFILE DO CALOIRO 2005. ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO. RA TIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 

N.º 1547/05 Pela Sr.ª Presidente Dr.ª Isabel Damasceno é presente, para ratificação, o 
despacho  constante na Informação Interna n.º 12219/2005, que abaixo se transcreve, 
datado de 14 de Outubro do corrente ano: 

«No uso da competência que me é conferida pelo disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, e atendendo a que o Desfile do Caloiro tem lugar no dia 27 de 
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Outubro de 2005, autorizo a realização do referido desfile com o percurso que abaixo se 
transcreve.  

No uso da mesma competência, determino que o presente despacho seja objecto de 
ratificação pela Câmara Municipal de Leiria na sua primeira reunião, após este despacho. 

Presente a carta de Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
(ENT-2005/25835) a solicitar autorização para a realização do Desfile do Caloiro, que terá 
lugar no dia 27 de Outubro com o seguinte percurso: 

• 14H30 – Início do desfile na Rotunda de Porto Moniz;  

• Escola Superior de Educação (portão Norte); 

• Rua Dr. João Soares; 

• Largo da República; 

• Rua de Alcobaça; 

• Avenida Combatentes da Grande Guerra; 

• Largo Alexandre Herculano; 

• Praça Goa, Damão e Diu; 

• Jardim Luís de Camões 

Propõe-se autorizar o Desfile do Caloiro de acordo com a proposta de percurso da 
Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, devendo 
previamente serem cumpridos, pela requerente, os seguintes pontos: 

1. Sensibilização de todos os participantes no desfile para o respeito às demais 
pessoas e ao património público e privado; 

2. Apresentação de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria desta Câmara Municipal, 
no valor de €500,00 para salvaguardar a eventual degradação do espaço público no 
percurso do desfile. 

Deve ser dado conhecimento do despacho e respectiva ratificação ao Governo Civil, à 
Rodoviária do Tejo, ao Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. Deve ser 
solicitada a presença da PSP e dos Bombeiros Municipais, com uma ambulância, para 
acompanhar o cortejo em toda a sua extensão, assim como deve ser informada a DASU de 
forma a ser organizada a limpeza do mesmo.» 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho da Sr.ª Presidente, 
datado de 14 de Outubro. 

** 

OBRAS NA RUA FÁBRICA PAPEL. ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO.  RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 

N.º 1548/05 As obras de requalificação da Rua da Fábrica do Papel, inseridas nas obras 
de Requalificação Ambiental da Zona 1 e 2 da Intervenção Polis em Leiria, serão iniciadas 
no dia 20 de Outubro e têm duração prevista de 120 dias. 

Durante este período proponho a implementação das seguintes alterações ao trânsito: 



 

CMLeiria/ Acta n.º 35 de 2005.11.03 

0001642 (29) 

• A Rua da Fábrica do Papel terá o trânsito proibido junto à intersecção com a Rua 
Miguel Torga, sendo que o acesso à escola será facilitado e o restante trânsito 
seguirá pela esquerda na continuação da Rua da Fábrica do Papel. 

Considerando que, de acordo com a alínea u) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara 
Municipal no âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão 
corrente, deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos; 

Tendo a Sr.ª Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ela concedido despacho de 
autorização das alterações ao trânsito, datado de 22 de Junho, a ser ratificado em Reunião 
de Câmara, nos termos do n.º 3 do Artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade de acordo com o 
n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se tembro, na redacção dada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho da  Sr.ª Presidente da Câmara. 

** 

Ponto número dezassete  

XXIV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2005. 23.ª ALTERAÇ ÃO AO ORÇAMENTO 
DA DESPESA 

N.º 1549/05 Presente a 24.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 23.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 21 de Outubro que au toriza 24ª Modificação ao 
Orçamento para o presente ano de 2005, com inscriçõ es/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €107.000,00 ca da, tal como proposto, de 
acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei ro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

"INÊS PEDRO...TALVEZ". RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

N.º 1550/05 Presente a informação que abaixo se transcreve: 

“A acção “Inês. Pedro... Talvez” irá decorrer no dia 22 de Outubro de 2005. 
Em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2005, Código C.E. 
12/0602039902 - 0309, A-251 – Animação no Mercado de Sant’Ana – prevê-se a 
necessidade  de recorrer à contratação de artistas, sendo para cachet €3.000,00 (isento de 
IVA) e para alimentação €220,00, pelo que, no uso das competências que me estão 
conferidas pela alínea b) do n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
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Junho, autorizo que se proceda à realização das inerentes e necessárias despesas que se 
prevê venham a totalizar € 3.220,00. O cachet deverá ser liquidado no dia do espectáculo”. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade ratificar o 
despacho do Senhor Vice- Presidente de 14 de Outubr o de 2005.  

** 

ABERTURA DE CONTA: PROGRAMA POS CONHECIMENTO – “APE TRECHAMENTO 
DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLARES DO CON CELHO DE LEIRIA. 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

N.º 1551/05 A Senhora Presidente no dia 24 de Outubro de 2005, no âmbito do 
estabelecido no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto, deliberou “No 
seguimento da aprovação da candidatura ao PROGRAMA POS Conhecimento – 
“Apetrechamento dos estabelecimentos de ensino pré-escolares do Concelho de Leiria” é 
necessário a abertura de uma conta bancária destinada exclusivamente à realização de 
todos os movimentos financeiros relativos a esta comparticipação. 

Assim, porque se trata da prática de um acto corrente e inadiável, nos termos do disposto 
no ponto 2.9.10.1.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais e no 
n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, autorizo abrir conta na Caixa Geral de Depósitos com a 
designação “Município de Leiria – POS Conhecimento – N.º Origem: 281/4.3/C/CEN”. 

O presente despacho fica sujeito a ratificação.” 

Assim, com fundamento na Norma 2.9.10.1.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais e na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada  pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade ratifica r o despacho da Senhora 
Presidente, datado de 24 de Outubro de 2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABERTURA DE CONTA: PROGRAMA POS CONHECIMENTO – “ESP AÇO PÚBLICO DE 
ACESSO À INTERNET EM BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. RATIFI CAÇÃO DE DESPACHO 

N.º 1552/05 A Senhora Presidente no dia 24 de Outubro de 2005, no âmbito do 
estabelecido no n.º1 do artigo 2.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto, deliberou “No 
seguimento da aprovação da candidatura ao PROGRAMA POS Conhecimento – “Espaço 
Público de acesso à Internet em Bibliotecas Municipais” é necessário a abertura de uma 
conta bancária destinada exclusivamente à realização de todos os movimentos financeiros 
relativos a esta comparticipação. 
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Assim, porque se trata da prática de um acto corrente e inadiável, nos termos do disposto 
no ponto 2.9.10.1.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais e no 
n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, autorizo abrir conta na Caixa Geral de Depósitos com a 
designação “Município de Leiria – POS Conhecimento – N.º Origem: 126/4.3/C/CEN”. 

O presente despacho fica sujeito a ratificação.” 

Assim, com fundamento na Norma 2.9.10.1.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais e na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, a Câmara delibera por un animidade ratificar o despacho 
da Senhora Presidente, datado de 24 de Outubro de 2 005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RATIFICAÇÃO DOS DESPACHOS PROFERIDOS A PROPÓSITO DA S NOTAS DE 
ENCOMENDA EMITIDAS ENTRE 10 E 26 DE OUTUBRO E CONST ANTES DE 
LISTAGEM 

N.º 1553/05 Para garantir o normal e bom funcionamento dos serviços da Câmara 
Municipal foram autorizadas pela Sr.ª  Presidente, no período de 10 a 26 de Outubro, as 
seguintes notas de encomenda nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 68.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: 

 
 
NTE n.º  Bem/Serviço Pedido/Destino Valor c/ IVA  Motivo 

2221 Revisão de Extintores Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 
Culturais 

102,85€ Validade Ultrapassada 

2222 
Aquisição de Acessórios para 
impressora 

Divisão de Modernização Administrativa e 
Tecnológica - Secção de Apoio Administrativo 
às Divisões de Obras Particulares 

162,38€ Acto Corrente e inadiável 

2223 Módulos Sanitários Amovíveis Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 
(Feira da Praia de Pedrogão) 

3.630,00€ Acto Corrente e inadiável 

2225 Aquisição de Jornais e Revistas Divisão de Bibiliotecas e e Arquivo Histórico  658,46€ Aquisições quadrimestral (Setembro a 
Dezembro de 2005) 

2226 Aquisição de Produtos de Tratamento 
de Madeira 

Sector de Armazém e Gestão de Stocks 2.383,70€ Acto Corrente 

2227 Aquisição de Gás Butano 45 Kgs 
Divisão de Planeamento e Gestão de 
Equipamentos Educativos  - Jardim de 
Infância de Campo Amarelo 

59,50€ Confecção de refeições  

2228 Encadernação de oficios  Divisão de Obras Particulares 50,82€ Acto Corrente 

2229 Aquisição de um Cadeira Rodada com 
Braços 

Divisão de Infra-Estruturas Viárias e de 
Trânsito 

177,87€ Acto Corrente - Foi necessária para o 
Eng. Filipe Silva 

2230 Aquisição de um Cadeira Rodada, com 
Braços 

Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 
Culturais - Oficina de Arqueologia 

177,87€ Acto Corrente  - Foi necessária para a 
Drª. Susana Carvalho 

2231 Aquisição de Rolo de Tela de Jardim Divisão de Espaços Verdes 2.344,38€ Acto Corrente - Zicofa 

2232 Aquisição e aplicação de produto anti 
deslizante em pavimento 

Dvisão de Habitação e Reabilitação Urbana - 
Rua Conego Sebastião da Costa Brites 

2.904,00€ Acto Corrente - Piso em mau estado 

2233 Manutenção e reparação de fax Divisão de Acção Social e Familia 64,60€ Acto Corrente e inadiável 
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2234 Execução de plainel para exterior Gabinete de Apoio aos Vereadores - Parque 
Empresarial de Monte Redondo 

95,59€ Acto Corrente - Publicidade do Parque 
Empresarial 

2236 Aquisição de lâmpadas Sector de Armazém e Gestão de Stocks - 
Fachada do Mercado de Sant' Ana 

1.904,24€ Acto Corrente 

2237 Aquisição de Material Electrico: Tomada 
com terra 

Sector de Armazém e Gestão de Stocks - 
Edificio do Municipio de Leiria 

17,19€ Acto corrente 

2238 Aquisição de Lâmpadas Sector de Armazém e Gestão de Stocks - 
Relógio do Euro 2004 

10,28€ Acto Corrente 

2239 
Aquisição de material eléctrico - 
Tomada com terra 

Sector de Armazém e Gestão de Stocks - 
Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 
Culturais - Castelo 

20,83€ Acto Corrente 

2240 
Aquisição de material eléctrico - 
Armadura de estanque com acrilico 

Sector de Armazém e Gestão de Stocks - 
Balneários da Praia de Pedrogão 30,58€ Acto Corrente 

2241 
Materiais de Construção: Tomada Huno 
e Aro Simples 

Sector de Armazém e Gestão de Stocks - 
Casa de Acção Social de Cruz D' Areia 12,93€ Acto Corrente 

2242 
Aquisição de Materiais de Construção: 
Canalização Sector de Armazém e Gestão de Stocks 724,61€ Acto Corrente - Reposição de Stock 

2243 Aquisição de tinta de tráfego Sector de Armazém e Gestão de Stocks 1.699,45€ Acto Corrente - Reposição de Stock 

2244 Aquisição de Livros Técnicos 
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 
(Feira da Praia de Pedrogão) 34,01€ Acto Corrente 

2245 Aquisição de pilhas recarregáveis e 
carregador 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos  74,12€ Acto Corrente 

2246 Aquisição de candeeiros Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 
Culturais - Oficina de Arqueologia 

327,57€ Acto Corrente 

2247 Aquisição de Tinteiros para impressora Divisão de Museus e Património 394,65€ Acto Corrente - Reposição de Stock 

2248 Aquisição do livro - Estudo do Poder de 
Compra Concelhio 2004 

Divisão Financeira e de Prospectiva 
Orçamento e Financiamento 

8,60€ Acto Corrente 

2249 Impressão em Lona Vertical Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 
Culturais 

114,95€ "Marionetas em Novembro" 

2250 Aquisição de Vidro Dvisão de Habitação e Reabilitação Urbana - 
Posto de Informação 

266,20€ Substituição de vidro partido 

2251 Reparação de furo da viatura Ford 
Fiesta 51-05--IT 

Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 12,10€ Acto Corrente e inadiável 

2252 
Reparação de furo de 2 viaturas: 
Renault Kangoo 49-27-SP e Fiat Ducato 
19-73-CM 

Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 24,21€ Acto Corrente e inadiável 

2253 Reparação de banco da viatura Renault 
Kangoo 47-76-SP 

Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 42,35€ Acto Corrente e inadiável 

2254 
Reparação da viatura Mercedes Benz 
93-50-RI Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 1.226,49€ 

Acto Corrente e inadiável - Viatura 
destinada ao transporte de pessoas e 

artigos 

2255 Reparação da viatura Renault 4 JE-25-
87 

Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 10,89€ Acto Corrente e inadiável 

2256 Reparação de furos de  3 viaturas: 38-
86-MQ; UG-90-75; BJ-22-38 

Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 91,96€ Acto Corrente e inadiável 

2257 
Reparação de viaturas: 49-83-SP; 48-
57-SP; PL-97-01; Motoniveladora 
Komatsu; BJ-69-34 

Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 494,69€ Acto Corrente e inadiável 

2258 Reparação da viatura JJ-77-80 Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 200,22€ Acto Corrente e inadiável 

2259 Reparação de  3 viaturas: SS-84-14; 59-
21-HQ e BJ-22-38 

Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 2.046,09€ Acto Corrente e inadiável 

2260 Aquisição de Eutasil Sector Médico-Veterinário 2.239,55€ Acto Corrente - Reposição de Stock 

2261 Reparação da viatura Nissan Pick Up 
38-86-MQ 

Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 163,12€ Acto Corrente e inadiável 

2262 Manutenção Técnica do fax Cannon B-
155 

Centro Associativo Municipal 146,82€ Acto Corrente e inadiável 
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2263 Cartazes, Marcadores e folhas de sala Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 
Culturais 

665,50€ "Marionetas em Novembro" 

2264 Substituição de uma mola basculante 
para porta de vidro 

Divisão da Cultura e Gestão de Espaços 
Culturais 

175,45€ Acto Corrente - Estado avançado de 
degradação  

2265 Aquisição de Revistas Divisão de Bibiliotecas e e Arquivo Histórico  209,80€ Acto Corrente - Substituição da Nota de 
Encomenda n.º 1108 de 18/05/2005 

2266 
Aquisição de artigos de limpeza - 
Cestos de Lixo e Piassabas com 
suporte 

Divisão de Desporto e Juventude - Casas de 
Banho do Pavilhão da Carreira 139,67€ Acto Corrente 

2267 Aquisição de álcool etilico e Água 
Oxigenada 

Sector de Aprovisionamento 52,28€ Acto Corrente - Reposição de Stock 

2268 Aquisição de Artigos de Limpeza - 
Luvas em algodão 

Secção de Apoio Administrativo ao 
Expediente Geral e Actas da Câmara 
Municipal  

12,05€ Acto Corrente - Limpeza de Documentos 
Históricos 

2269 
Aquisição de garrafas de água, bolos 
secos, guardanapos e rebuçados de 
fruta 

Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara 
Municipal 

30,54€ Acto Corrente 

2272 
Aquisição de livros diversos para a 
Biblioteca 

Divisão de Bibiliotecas e e Arquivo Histórico - 
Biblioteca Escolar da escola Básica de Cruz 
D'Areia 

832,16€ Acto Corrente 

2273 Manutenção e assistência técnica Departamento de Obras Municipais 771,98€ Acto Corrente e inadiável 

2274 
Aquisição de Sotware -  Actualização de 
cálculo de revisão de preços Departamento de Obras Municipais 1.905,75€ Acto corrente 

2275 Carga de oxigénio Divisão de Protecção Civil e Bombeiros 310,97€ Acto Corrente e inadiável 

2276 Revisão de Extintores Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas 24,20€ Acto Corrente e inadiável 

2278 
Afagamento e enceramento de salas de 
aula 

Divisão de Planeamento e Gestão de 
Equipamentos Educativos - Escola do 1º CEB 
do Porto do Carro - Maceira 

2.642,64€ Acto corrente 

2279 Aquisição de pilhas Divisão de Desporto e Juventude  5,70€ Acto corrente 

2280 
Reparação, afagamento e enceramento 
de salas de aula 

Divisão de Planeamento e Gestão de 
Equipamentos Educativos - Escola do 1º CEB 
da Alçada 

3.954,28€ Acto corrente 

2281 Afinação de piano Teatro Miguel Franco 187,55€ Acto corrente e inadiável - Recital de 
Canto e Piano no dia 15/10/2005 

2282 Reparação  de  2 viaturas: Mercedes 
Benz 14-50-PB e Scania 29-28-LL 

Divisão de Protecção Civil e Bombeiros 641,18€ Acto corrente e inadiável 

2283 Reparação de viatura: Renault 4x4 41-
93-FT 

Divisão de Protecção Civil e Bombeiros 3.214,70€ Acto corrente e inadiável 

2284 Reparação de um parquimetro n.º 
1039712 

Departamento de Materiais, Viaturas e Obras 
- Largo 5 de Outubro 

312,26€ Acto corrente e inadiável - Problemas de 
cofre e reconhecimento de moedas  

2285 Reparação de 2 viaturas: Mercedes 
Benz 33-91-ZJ; Magirus-Deutz 16-95-ZX 

Divisão de Protecção Civil e Bombeiros 2.158,99€ Acto corrente e inadiável 

2286 
Renovação da assinatura de Cadernos 
de Ciências de Legislação Centro de Documentação Técnica 30,50€ 

Acto Corrente - A assinatura  
corresponde aos meses de Outubro a 

Dezembro 

2290 Aquisição de desinfectante Divisão de Protecção Civil e Bombeiros 470,81€ Acto Corrente - Reposição de Stock 

2291 Aquisição de Gás Butano 45 Kg Divisão de Desporto e Juventude - Pavilhão 
da Carreira 

123,00€ Acto corrente e inadiável 

2292 Aquisção de Gás Butano 45 kg Divisão de Desporto e Juventude - Pavilhão 
de Correia Mateus 

123,00€ Acto corrente e inadiável 

2293 Reparação  de pneu da viatura: Renault 
4x4 41-93-FT 

Divisão de Protecção Civil e Bombeiros 102,25€ Acto corrente e inadiável 

2294 Aquisição de artigos de limpeza Sector de Armazém e Gestão de Stocks 1.673,12€ Acto Corrente 

2295 Artigos de Limpeza Divisão de Bibiliotecas e Arquivo Histórico  481,58€ Acto Corrente - Reposição de Stock 
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2296 Aquisição de papel adagio Sector de Aprovisionamento 242,00€ Acto Corrente - Reposição de Stock 

2297 Aquisição de livros diversos  Divisão de Bibiliotecas e Arquivo Histórico  262,35€ Acto Corrente - Reposição de Stock 

 
 TOTAL 46.906,98€  

 
Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade ratificar os actos 

praticados pela Sr.ª Presidente, com a autorização da emissão das notas de 
encomenda até ao montante de €46.906,98, de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º da Lei 
n.º 47/2005 de 29 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dezoito  

PEDITÓRIO NACIONAL A FAVOR DA LIGA PORTUGUESA CONTR A O CANCRO 

N.º 1554/05 Presente uma carta, datada do passado dia 30 de Setembro, do Núcleo 
Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na qual comunica a realização, já 
autorizada pelo Ministro da Administração Interna, do Peditório Nacional a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro de 1 a 4 de Novembro próximo e solicita a colaboração desta 
Câmara no sentido de facilitar a actuação dos elementos (voluntários) do Grupo de Apoio 
Concelhio. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número dezanove 
VOTO DE PESAR 

N.º 1555/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um  voto de profundo pesar, ao funcio nário desta Câmara Municipal, 
Augusto Pereira Gonçalves, pelo falecimento de seu pai, tendo a Câmara  deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 

VOTO DE PESAR 

N.º 1556/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, ao funcion ário desta Câmara Municipal, 
Narciso Domingues Góis, pelo falecimento de seu pai , tendo a Câmara  deliberado por 
unanimidade concordar. 

** 
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Ponto número vinte 

MERCADO LEVANTE DE LEIRIA: ANULAÇÃO DE DÍVIDAS E EX TINÇÃO DO DIREITO 
DE OCUPAÇÃO DE LUGAR DE TERRADO (ENT.8163/05) 

N.º 1557/05 Presente uma carta em nome de IRMÃOS BORRALHO, LDA  titular do lugar 
N.º 78, do Mercado Levante de Leiria, informando que  não  ocupou o lugar que lhe foi 
atribuído, nos meses de Fevereiro e Março do corrente ano  situação que foi confirmada 
pelo Sr. Encarregado do Mercado, pelo que se propõe   anulação dos docs. de receita n.º s. 
4982/05 e  7853/05 e, atendendo que o feirante deixou de frequentar o mercado, deverá ser  
considerado  extinto o  direito à ocupação do lugar, N.º 78,  por falta de assiduidade, nos 
termos do artigo 21, n.º 2 do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho  
Exercida de Forma Não Sedentária (Mercado de Levante), aprovado pela Assembleia 
Municipal de Leiria, em 2003/04/17. 

A Câmara delibera por unanimidade anular os documen tos de receita 
mencionados  e considerar extinto o direito à ocupa ção do lugar de terrado n.º 78, do 
Mercado Levante de Leiria, por falta de assiduidade  nos termos do artigo 21.º, n.º 2 do 
Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a R etalho Exercida de Forma Não 
Sedentária (Mercado Levante). 

** 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 27451 /05). RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHO  

N.º 1558/05 Presente o requerimento de AMERICANA Papelarias, Livrarias e 
Equipamentos S.A., a solicitar o alargamento do horário de funcionamento, até às  02:00 
horas do estabelecimento sito na  Av. Heróis de Angola, em  Leiria, na noite de 14 para 15 
de Outubro do corrente ano, para o lançamento a nível nacional, do novo livro “Harry Potter 
e o Príncipe Misterioso”, do qual consta o Despacho do Senhor Vice-Presidente, em 
substituição da Sr.ª Presidente da Câmara, de 2005/10/14 a autorizar o pedido.  

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 2005/10/14 do 
Senhor Vice-Presidente em substituição da Senhora P residente a deferir o pedido, 
para a noite de 14 para 15 de Outubro findo,  a tít ulo excepcional , nos termos do n.º 1, 
do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários  de Funcionamento. 

** 

LICENÇAS DE ARRAIAL E ESPECIAL DE RUÍDO (ENT. 27440 /05). RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 

N.º 1559/05 Presente o requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Caranguejeira,  a 
solicitar licenças de arraial e especial de ruído para os festejos em honra de Nossa Senhora 
do Rosário a realizar no dia 30 de Outubro do corrente ano na sede da freguesia (Largo da 
Igreja), com horário de funcionamento até às 24.00 horas, do qual consta o Despacho da 
Sr.ª Presidente da Câmara, proferido em 2005/10/26, 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.  
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A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 2005/10/26 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emi ssão das  licenças de arraial e 
especial de ruído para o efeito. 

** 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO (ENT. 27574/05). RATIFICA ÇÃO DE DESPACHO  

N.º 1560/05 Presente o requerimento da Associação de Estudantes da ESTG de Leiria,  a 
solicitar licença especial de ruído para espectáculos musicais integrados nos festejos da 
recepção ao caloiro a realizar em Porto Moniz (traseiras da Ford), no período de 24 a 29 de 
Outubro do corrente ano, do qual consta o Despacho da Ex.ma Sr.ª Presidente da Câmara, 
proferido em 2005/10/24, no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto no n.º 3, 
do art.º 68.º, da Lei 169/99, de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11/01, a deferir o pedido, com limite máximo do horário de funcionamento nos mesmos 
moldes do ano anterior, isto é, entre as 05.30 – 06.00 horas na Sexta-feira e Sábado e entre 
as 04.30 –05.00 horas nos restantes dias da semana. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 2005/10/24 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emi ssão de  licença especial de ruído 
para o efeito.  

** 

PATROCÍNIOS DA SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE / DIA EUROPEU SEM 
CARROS 2005 

N.º 1561/05 No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 
2005, foram promovidos contactos com algumas entidades a fim de estas promoverem 
algumas iniciativas. 
Assim, e dado a participação de várias entidades, através da promoção de actividades, 
solicita-se à Câmara Municipal de Leiria a possibilidade de emissão de um voto de 
agradecimento às entidades referidas na tabela seguinte. 

 
Entidade Actividades Valor 

José Manuel Novo L.da 
Casal Melão 

2330-027 Entroncamento 
NIPC - 501 165 150 

1000 T-shirts €2.500,00 

Roca Cerâmica e Comércio S.A. 
Madalena 
2410-771 Colmeias 

Go Racers €1.500,00 

Mesas Pedagógicas €338,80 
Simulador de Capotamento €363,00 

Animação de Rua €484,00 
Fun Racing €272,25 

Plastidom – Plásticos Industriais e 
Domésticos SA 
Leiria-Gare 
Apart 105 
2401-971 Leiria 
NIPC - 500 219 672 

Consumíveis para a 
dinamização de ateliers 

€43,00 

Aldeia Insuflável €580,80 RVU L.da – Reparadora de Veículos 
Urbanos Autocolantes – Equipas de rua €363,00 
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Rua Dr.º Francisco Alves 
104 Loja 5 
2490-579 Ourem 
NIPC – 506 950 573 

Consumíveis para a 
dinamização dos ateliers 

€57,00 

Brindicis – Brindes Publicitários 
Unipessoal, L.da 
Rua dos Lagoeiros 
Zona Industrial Vale Sepal 
Apartado 89 
2401-970 Leiria 
NIPC - 504 825 836 

Simulador de Capotamento €363,00 

Macropeças L.da 
Apt 100 
3350 Vila Nova de Poiares 
NIPC -502 664 100 

O código, que pinta! €125,00 

Americana, papelarias, livrarias e 
equipamentos, S.A. 
Teleheiro – Barreira 
Apt 4036 
2411-901 Leiria 

Consumíveis para a 
dinamização dos ateliers 

€30,00 

Atelier de reutilização de 
garrafas €150,00 

Valorlis - Valorização e Tratamento 
de Resíduos Sólidos, S.A. 

Quinta do Banco 
Parceiros 
Apartado 157 

2416-902 Leiria 
NIPC - 503811866 

Atelier de reciclagem de papel 
 

SIMLIS - Saneamento Integrado dos 
Municípios do Lis S.A. 

Dinamização de actividades de educação 
ambiental 

Programa Leiria Polis Pedalarte 
Telepizza Oferta de pizzas 

Mc Donalds Oferta de sumos  

PSP 
Colaboração nas diversas actividades de rua, 
bem como na actividade “escola de Trânsito” 

GNR 
Escola Sec Afonso Lopes Vieira 

Colaboração na actividade ”Transportes 
Seguros para Crianças” 

Governo Civil do Distrito de Leiria Colaboração na actividade “Escola de Trânsito” 
Associação Distrital de Atletismo de 

Leiria 
Colaboração no Dia Olímpico 

Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão 

Monitorização do ruído e da qualidade do ar 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 

Centro 
Monitorização do ruído ambiente 

Jornal de Leiria 
Jornal oficial da Semana Europeia da 

Mobilidade 2005 
 
A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 

unanimidade concordar com a atribuição do voto de a gradecimento às entidades em 
questão. 

** 
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PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO: CRIAÇÃO D E EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO: BRUNO MANUE L VALENTE 

N.º 1562/05 Presente o ofício n.º 2319 de  2/09/2005, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, Entrada n.º 23467, de 12/09/05, acompanhado de um pedido 
apresentado por BRUNO MANUEL VALENTE, solicitando parecer para a criação de uma 
empresa do ramo de  actividade de “Bar ”, a localizar na Rua Barão de Viamonte, n.º 41, 
Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria constante do ofício n .º 1139/05, de 17 de Outubro de 
2005, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 196-A/01, d e 10 de Março, emitir parecer 
favorável à criação da empresa pretendida devendo p ossuir instalações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO: CRIAÇÃO D E EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO SÍLVIA EUGÉN IO PEREIRA DE FARIA E 
ALINE EUGÉNIO DE FARIA SISMEIRO  

N.º 1563/05 Presente o ofício n.º 2360 de  2/09/2005, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, Entrada n.º 23467, de 12/09/05, acompanhado de um pedido 
apresentado por SILVIA EUGÉNIO PEREIRA DE FARIA E ALINE EUGÉNIO DE FARIA 
SISMEIRO, solicitando parecer para a criação de uma empresa do ramo de  actividade de 
“Comércio a retalho ”, a localizar na Rua Vasco da Gama, n.º 6 e 8, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria constante do ofício n .º 1138/05, de 17 de Outubro de 
2005, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 196-A/01, d e 10 de Março, emitir parecer 
favorável à criação da empresa pretendida devendo p ossuir instalações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO: CRIAÇÃO D E EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO ISMAEL BRAND ÃO DE ALMEIDA 

N.º 1564/05 Presente o ofício n.º 2335 de  2/09/2005, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, Entrada n.º 23468, de 5/09/05, acompanhado de um pedido 
apresentado por ISMAEL BRANDÃO DE ALMEIDA, solicitando parecer para a criação de 
uma empresa do ramo de  actividade de “Panificação ”, a localizar em Ortigosa, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Ortigosa constante do ofício  n.º 183/05, de 11 de Outubro de 
2005, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 196-A/01, d e 10 de Março, emitir parecer 
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favorável à criação da empresa pretendida devendo p ossuir instalações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

** 

Ponto número vinte e um 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO. RATIFI CAÇÃO DE 
DESPACHOS 

N.º 1565/05 Retirado 

** 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA. RATIFICAÇÃO  DE DESPACHO 

N.º 1566/05 Retirado 

** 

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: 

** 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1567/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 02 de Novembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €6.854.514,52 sendo de Operações 
Orçamentais €6.075.927,53 e de Operações de Tesouraria €778.586,99. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1568/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 10 de Outubro a 02 de Novembro de 2005 correspondente às 
Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 6350, 7270, 7273, 7275, 7276, 7278 a 7282, 7284, 7285, 
7287, 7290, 7293, 7295, 7308, 7311, 7312, 7314, 7317 a 7320, 7324, 7326 a 7328, 7331, 
7332, 7334, 7335 a 7337, 7345, 7346, 7348, 7353 a 7356, 7381, 7466, 7480, 7485 a 7493, 
7514 a 7516, 7518, 7519, 7546, 7564, 7571 a 7578, 7625 a 7629, 7633 a 7638, 7642, 7643, 
7646, 7647, 7649, 7782, 7785 a 7788, 7791, 7795 a 7800, 7805, 7807 a 7809, 7819, 7820, 
7830, 7831, 7835, 7836, às Ordens de pagamento de Tesouraria n.ºs: 486 a 530, 532 a 567, 
e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 2528, 2529, 4502, 4519, 4520, 4640, 4641, 
4643, 4649, 4654, 4657, 4659, 4891, 5363, 5447, 5537, 5543, 5773, 5779, 5793, 5855, 
5969, 6140, 6166, 6171, 6196, 6276, 6384, 6417, 6419, 6435, 6438, 6442, 6446, 6483, 
6496, 6504, 6555, 6565, 6590, 6593, 6596, 6618, 6621, 6810, 6839, 6840, 6897, 6903, 
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6905, 6913, 6925, 6947, 6950 a 6952, 7025, 7026, 7028, 7031 a 7039, 7041, 7044, 7046, 
7047, 7051 a 7056, 7060 a 7066, 7077, 7079, 7099, 7101, 7104, 7107, 7110, 7118, 7120, 
7124, 7126, 7127, 7129, 7134, 7137, 7138, 7141, 4143, 7144, 7145, 7150, 7151, 7153, 
7159, 7161, 7165, 7166, 7169 a 7172, 7175, 7178, 7179, 7184 a 7186, 7188 a 7193, 7199, 
7201, 7202, 7207 a 7211, 7216 a 7221, 7226 a 7229, 7232 a 7236, 7238 a 7243, 7245 a 
7259, 7261 a 7269, 7271, 7274, 7277, 7286, 7288, 7289, 7291, 7292, 7294, 7296 a 7307, 
7309, 7310, 7313, 7316, 7321 a 7323, 7325, 7329, 7330, 7333, 7338, 7339 a 7342, 7344, 
7347, 7349 a 7352, 7357, 7358, 7361 a 7369, 7371 a 7378, 7380, 7382, 7383, 7385 a 7415, 
7417 a 7451, 7453 a 7465, 7467, 7469, 7470 a 7479, 7481, 7484, 7494 a 7513, 7517, 7520 
a 7524, 7528 a 7545, 7547 a 7563, 7565 a 7570, 7579 a 7612, 7614 a 7618, 7620 a 7622, 
7630, 7632, 7639 a 7641, 7644, 7645, 7648, 7651 a 7657, 7659 a 7663, 7665 a 7694, 7698 
a 7708, 7710, 7713 a 7715, 7717 a 7721, 7723, 7725 a 7727, 7730 a 7734, 7736, 7737, 
7741, 7742, 7744, 7745, 7747, 7749 a 7763, 7768, 7769, 7775, 7777, 7784, 7792, 7793, 
7801, 7802, 7804, 7810, 7812 a 7818, 7821 a 7824, 7826, 7828, 7829, 7832, 7838, 7839, 
7841, 7843 a 7846, 7850, 7852, 7854 a 7857, 7859 a 7866, 7868 a 7873, 7875, 7878 a 
7886, 7888, 7890, 7893, 7895, 7897, 7910, 7913, 7919, 7922 a 7924, 7927, 8021 a 8023, 
no valor total de €3.486.490,35.  

** 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CARITAS DIOCESANA D E LEIRIA E A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

N.º 1569/05 Foi presente uma proposta que a seguir se transcreve: 

A vaga de incêndios que assolou o país durante este ano, deixou marcas profundas em 
alguns estratos da população do Concelho de Leiria. Algumas das famílias mais 
carenciadas viram-se privadas da sua habitação habitual, vivendo dias de grandes 
dificuldades. 

A Caritas Diocesana de Leiria acompanha a situação dessas famílias e, apelando à vocação 
de solidariedade expressa nos estatutos, propõe-se colaborar com a Câmara Municipal na 
resolução do seu problema habitacional. 

Porque a Câmara Municipal quer que as famílias sejam rapidamente realojadas, com a 
dignidade que a condição humana merece; porque a colaboração proposta pela Caritas 
Diocesana constitui uma preciosa ajuda no sentido de se alcançar esse realojamento; 
porque as condições expressas no Cláusulado proposto no Protocolo sugerido pela Caritas 
são exequíveis; 

Proponho que se aprove a celebração do Protocolo de Cooperação entre a Caritas 
Diocesana de Leiria e a Câmara Municipal de Leiria, nos termos da minuta seguinte: 

“Protocolo de Cooperação entre a Caritas Diocesana de Leiria e a Câmara Municipal 
de Leiria 

Considerando: 

A devastação que os incêndios do verão de 2005 causaram no concelho de Leiria; 

A necessidade urgente de recuperação de habitações que arderam em virtude dos 
incêndios e que deixaram desalojadas pessoas e famílias, em situação de extrema 
carência; 
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Atendendo ainda: 

Ao interesse da Câmara Municipal de Leiria, em resolver a grave situação em que se 
encontram alguns munícipes atingidos pela catástrofe; 

Aos princípios de solidariedade humana e caridade cristã que enformam os estatutos da 
Caritas Diocesana de Leiria e se consubstanciam na realização de projectos e programas 
de natureza social e na prossecução de medidas de assistência humanitária e de ajuda de 
emergência; 

Entre: 

A Caritas Diocesana de Leiria, como primeiro outorgante, representada pelo seu Presidente 
da Direcção Carlos Henrique Gonçalves e o Município de Leiria como segundo outorgante, 
com sede no Largo da República, em Leiria, pessoa colectiva n.º  505 181 266, 
representado pela sua Presidente, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa; 

É celebrado o presente protocolo subordinado às cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O segundo outorgante, com base nos levantamentos efectuados ou a efectuar, elaborará e 
remeterá, ao primeiro outorgante, processos para reconstrução de habitações danificadas 
pelos incêndios, que deixaram as pessoas em situação de grande carência. 

Cláusula Segunda 

Dos processos referidos na Cláusula anterior constará: 

A situação em que ficou a habitação depois de danificada pelo fogo; 

A caracterização sócio-económicas da respectiva pessoa ou agregado familiar; 

O projecto e o caderno de encargo de cada uma das obras a realizar, com inclusão de uma 
Cláusula que preveja trabalhos a menos, para o caso de haver donativos de materiais de 
construção; 

A recolha de três orçamentos, de preferência de empreiteiros da região, para cada uma das 
obras; 

A emissão de parecer em que se indique o orçamento mais favorável; 

Cláusula Terceira 

O segundo outorgante encarregar-se-à de proceder ao controlo e fiscalização técnica de 
todos os trabalhos que forem adjudicados no âmbito deste protocolo. 

Cláusula Quarta 

1 – O primeiro outorgante, apreciará os processos que lhe forem apresentados pelo 
segundo outorgante e deliberará sobre a adjudicação, dentro das suas possibilidades. 

2 – Efectuará a liquidação do valor orçamentado, mediante a apresentação de autos de 
medição devidamente detalhados e aprovados, e respectivas facturas em nome da Caritas 
Diocesana de Leiria. 

3 – O pagamento será efectuado directamente pela primeira outorgante aos empreiteiros, 
com conhecimento simultâneo à segunda outorgante, depois de recebidos, os autos de 
medição devidamente aprovados pela fiscalização e respectivas facturas. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 35 de 2005.11.03 

0001655 (42) 

Cláusula Quinta 

1 – O primeiro outorgante disponibilizará materiais de construção sempre que disponha dos 
mesmos em virtude de donativos. 

2 – Caso ocorra alguma situação de fornecimento de materiais de construção, de acordo 
com o previsto na alínea c) da Cláusula segunda, o valor dos materiais de construção 
fornecidos será descontado no respectivo orçamento como trabalhos a menos. 

Cláusula Sexta 

1 – Os casos omissos serão resolvidos por mútuo acordo. 

2 - Ambos os outorgantes declaram estar de acordo com os termos do presente protocolo, 
que será assinado e elaborado em duplicado, ficando cada uma das partes com um 
exemplar. 

Leiria,                  de                      de 2005 

P/ Primeira Outorgante     P/ Segunda Outorgante 

____________________    ____________________” 

A Câmara, depois de analisar a proposta apresentada  delibera por 
unanimidade ao abrigo do disposto na alínea b) n.º 4 do artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5 -A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a 
minuta de protocolo acima transcrita e conferir pod eres à Sr.ª Presidente para assinar 
o mesmo. 

** 
PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 92.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, a Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a presente acta em minuta. 

 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e dez minutos mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, Maria Madalena Silveirinha, Assistente Administrativa 
Especialista escrevo e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 3 de Novembro de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA 

___________________________ 
 


