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Acta n.º 33 
Aos vinte e seis dias do mês de Setembro 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. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. DANIEL VIEIRA PEREIRA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
 SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
 MAGALHÃES 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Manuel Matias Roque esteve ausente da reunião por 
motivos devidamente justificados. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Ferreira, Chefe de 
Divisão Administrativa, em regime de substituição. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 19 de Setembro, cuja leitura foi dispensada por 
ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 

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

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 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

302/05  Célia Maria Duarte da Silva Costa 

635/05 Amadeu Moreira Cardoso 
 

Ponto número dois 
Análise dos seguintes processos de licenciamento industrial: 

Lind 29/04  Armindo Lopes Vieira Serralheiro 

Lind. 97/05 Fashion Samples - Fábrica de Malhas Unipessoal, Ldª. 

 
Ponto número três 

Análise da seguinte participação: 

Part. 27/05  Polícia de Segurança Pública 

 
Ponto número quatro 

Análise dos seguintes processos de loteamento: 

Lot. 36/79  Francisco Mirante Ferreira e Outros 

Lot. 3/88  Pasolis, Ldª. e Outro 

Lot. 27/90  José Rodrigues 

Lot. 6/98  Mota Marques & Marques, Ldª. 

Lot. 27/03   Adelino de Faria Marques e Outros 

Inf. Lot 9/02  Imobiliária Memoriense, Ldª 
 

Ponto número cinco 
T – 102/2005 Proposta de indemnização para reconstrução de um muro de 

suporte em Loureira, na sequência do alargamento da E.M. 
544 – Santa Catarina da Serra. Proposta de indemnização 
para aprovação 
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Ponto número seis 
1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. XXII Modificação ao Orçamento de 2005 - 22.ª Alteração. Ratificação 

 
Ponto número sete 

1. Programa de Estímulo à Oferta de Emprego. Criação de Empresas. Portaria n.º  
196-A/01, de 10 de Março. Rui Luís Rodrigues Antunes 

2. Pedido de Responsabilidade Civil Extracontratual do Município de Leiria. 
Requerente - Joaquim António Calado 

3. Pedido de Responsabilidade Civil Extracontratual do Município de Leiria. 
Requerente –Maria Manuela Sucena Braga Oliveira Vieira 

 
Ponto número oito 

1. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outros (Ent.24730/05) 

2. Atribuição de lugar cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outros (Ent.24154/05) 

3. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. 24151/05) 

4. Ratificação de Despacho. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. 
23560/05) 

 

Ponto número nove 
1. Cedência gratuita do autocarro do Município 

2. Fábrica da Igreja Paroquial de Boa Vista – Acordo de Colaboração 
 

Ponto número dez 
Proposta de alteração à deliberação n.º 796/05 de 16 de Maio 

 
Ponto número onze 

Talho do Mercado Municipal de Monte Real. Contrato de Concessão 
 
Ponto número doze 

Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a Sociedade Habilena – 
Construções e Vendas Imobiliárias, Ldª 

 
Ponto número treze 
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Proposta de aquisição pela Salvador Caetano, S.A. do Lote 9 da Zicofa 

 
Ponto número catorze 

Comparticipação financeira à AMITEI 

 

Ponto número quinze 
Projecto «Zarah - A Moura Encantada de Leiria». Exposição 

 
Ponto número dezasseis 

Programação do Teatro Miguel Franco. Mês de Outubro 

** 

Período Antes da Ordem do dia  

N.º 1470/05 Tendo em consideração que a campanha el eitoral para as próximas 
eleições autárquicas terá o seu início no próximo d ia 27 de Setembro, a Câmara 
delibera por unanimidade não realizar a reunião do dia 3 de Outubro. 

Mais delibera que, nos termos e para os efeitos con stantes do artigo 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redac ção dada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 
de Janeiro, seja dada a publicidade devida. 

** 

N.º 1471/05 Tendo em conta que era a última reunião  deste Executivo Municipal 
antes das próximas eleições autárquicas, a Senhora Presidente agradeceu a todos os 
membros do Executivo o empenhamento e colaboração n o cargo que 
desempenharam ao longo destes quatro anos em prol d a população de Leiria.  

** 

N.º 1472/05 O Vereador Dr. Gonçalo Lopes chamou a atenção para a situação de alguns 
estabelecimentos de ensino na freguesia dos Marrazes, nomeadamente: 

- Escola 1.º CEB dos Pinheiros, a vedação da escola do Janardo, pré-primária n.º 2 dos 
Marrazes e ainda a escola da Gândara dos Olivais. 

Considerou que devem ser tomadas decisões para melhorar a situação das 
crianças. Não pode continuar a adiar-se. 

O Vereador Dr. Vítor Lourenço  começou por dizer que todos estes pontos estão 
referidos no Relatório da Divisão de Educação, que descreve minuciosamente a situação do  
parque escolar dos Marrazes que dado o aumento populacional da freguesia, necessita de 
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uma intervenção global. O Director Regional de Educação está a estudar um dossiê 
completo das propostas que a Autarquia de Leiria apresentou no sentido de dar solução ao 
problema.  

Quanto à Escola da Gândara, está-se a fazer um “compasso de espera” devido a 
um processo negocial que a Câmara de Leiria encetou com o Ministério da Educação. O 
que se propõe é uma nova escola do tipo EB, existindo já um terreno disponibilizado para o 
efeito. A ideia é que a escola actual passe a albergar o 1.º ciclo. Se esta solução não se 
cumprir, a Câmara de Leiria avançará, naturalmente, para a obra sabendo que os limites 
físicos do terreno não permite criar as melhores condições. 

Relativamente à Escola dos Marinheiros foi definido a conclusão  da obra para o 
final do ano de 2005. Disto mesmo estão informados todos os encarregados de educação, 
que deram o acordo à situação actual. 

Quanto ao Jardim de Infância n.º 2 é uma situação provisória. Até à nova escola 
com seis salas ser construída não há alternativa senão as 30/40 crianças permanecerem 
naquelas instalações, que sendo adequadas, carecem dum espaço exterior ajustado às 
necessidades. A Junta de Freguesia manifestou intenção de minimizar os impactos 
negativos da localização da escola junto de uma casa mortuária. 

** 

Ponto número um 
N.º 1473/05 Processo n.º 302/05 - (fl. - 48) 

De Célia Maria Duarte da Silva Costa, residente na localidade de Fontinha, 
freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de um conjunto 
habitacional e muros de vedação na Rua da Ordem, na localidade de Andrinos, freguesia de 
Pousos, inserido numa zona definida do Regulamento do PDM como Habitacionais ou 
Residenciais de Baixa Densidade sujeita a Plano de Pormenor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/09/21, 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 da EDP – D istribuição de 
Energia, SA (execução da obra) e EP – Estradas de P ortugal EPE, relativamente aos 
muros de vedação, devendo apresentar comprovativos em relação ao mesmo; 

2.º reduzir a volumetria da cobertura ao mínimo ind ispensável, não se 
considerando de aceitar a subida de altura da mesma  junto às fachadas e, não 
devendo a altura de cumeeira exceder 2,80m; 

3.º rectificar a cota altimétrica de implantação do  edifício de modo a que a 
mesma não exceda 1,00m em relação ao arruamento, a fim de se garantir o 
cumprimento dos índices urbanísticos para o local e  tendo em conta o disposto na 
alínea m) do artigo  3.º do Regulamento do Plano Di rector Municipal; 
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4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro, 
relativamente a: 

4.1 artigos 22.º e 47.º (disponibilidade de água e meios de extinção de 
incêndios); 

4.2 garantir uma largura da via interior (do lado N orte/Nascente) com 
7,00m de largura, de modo a garantir a acessibilida de de viaturas de bombeiros a 
partir da via pública, de acordo com o disposto no artigo 46.º; 

5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício, devendo prever-se plataforma de nível com 4,00m de 
comprimento junto ao passeio, a fim de se garantir a manobra de entrada e saída de 
viaturas em condições de segurança; 

6.º prever o alargamento do arruamento de modo a ga rantir uma largura 
de faixa de rodagem medida ao eixo da via actualmen te existente de 3,50m acrescido 
de passeio e estacionamento com 2,00m; 

6.1 prever a localização de recipientes de Resíduos  Sólidos Urbanos junto 
ao arruamento; 

7.º a construção proposta não poderá interferir com  as áreas de Reserva 
Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e Zon a Verde; 

8.º apresentar as rectificações acima indicadas bem  como os projectos de 
especialidade no prazo de seis meses, incluindo pro jecto de drenagem de águas 
pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio pú blico bem como áreas 
envolventes do edifício, devendo prever a construçã o de colector para drenagem das 
referidas águas pluviais até um meio receptor adequ ado, com indicação da respectiva  

secção de vazão e caudais de ponta do empreendiment o, de acordo com o disposto 
no artigo 194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

9.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;” 

10.º previamente à emissão da autorização de utiliz ação deverá: 

10.1 efectuar a pavimentação das áreas de arruament o destinado a 
passeio, estacionamento e alargamento da via, com m ateriais semelhantes aos 
existentes na zona, devendo os trabalhos ser acompa nhados pelos Serviços de 
Fiscalização de Obras Municipais (DOM), bem como pr oceder à reposição das infra-
estruturas que eventualmente venham a ser danificad as durante a obra; 

10.2 efectuar a cedência ao domínio público do espa ço acima indicado, 
devendo apresentar certidão da Conservatória rectif icada em relação ao mesmo. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente dos par eceres emitidos pela 
EDP – Distribuição de Energia, SA, EP – Estradas de  Portugal EPE, e Ministério da 
Defesa Nacional – Força Aérea. 
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** 

N.º 1474/05 Processo n.º 635/05 - (fl. - 42) 

De Amadeu Moreira Cardoso, residente na Rua das Escolas, na localidade de 
Pelariga, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura para construção de uma 
moradia unifamiliar, a levar a efeito no Bairro dos Pescadores, Lote 2, na localidade de 
Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/09/21 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“O local insere-se nos estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão, 
sendo definido como Baixa Densidade – Tipo BD2, prevendo-se a construção de 
edificações com o máximo de dois pisos acima do solo, bem como o índice (i lote) de 0,50. 

Para o local foi elaborado processo de loteamento n.º 21/81 não tendo sido no 
entanto emitido o respectivo alvará, pelo que deverá apresentar-se pedido de licenciamento 
e não autorização, 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. 

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

1.º face à sua localização no limite Norte do Aglomerado da Praia do Pedrógão, 
a construção para o local deveria assegurar a transição para tipologia das construções 
existentes na zona de periferia do referido aglomerado, não devendo exceder o (il) de 0,50, 
tendo em conta o igualmente previsto e conclusões dos estudos do Plano de Urbanização 
acima referido, não se encontrando o proposto de acordo com o mesmo; 

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

3.º verifica-se ainda que a área indicada na certidão da Conservatória é inferior 
à indicada nos elementos gráficos; 

4.º no caso de reformulação do presente projecto, deverá ainda prever-se o 
alargamento do arruamento existente do lado Poente, garantindo uma faixa de rodagem 
livre mínima de 3,25m medidos ao eixo do arruamento actualmente existente, acrescido de 
1,50m destinado a passeio.” 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho. 

A Câmara, concordando com informação prestada em 20 05/09/21 pelo  
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva  proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no p razo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

** 
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Ponto número dois 
N.º 1475/05 Processo de licenciamento industrial n. º 29/04 - (fl. - 104) 

De Armindo Lopes Vieira Serralheiro, residente Rua de Santa Catarina, n.º 
34, na localidade de Gordaria, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto 
de instalação de um estabelecimento industrial (tipo 4) destinado a oficina de serralharia 
civil na citada localidade de Gordaria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/09/21 (Sector de 
Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto nos artigos 11.º e 
12.º do Decreto-Lei n.º 69/03, de 4 de Abril, n.º 5  do artigo 5.º do RELAI, aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e Po rtaria n.º 473/03, de 11 de Junho, 
delibera por unanimidade aprovar e autorizar a inst alação do estabelecimento 
industrial acima referido, condicionado ao seguinte : 

1.º apresentar licença de utilização do domínio híd rico, emitida pela 
Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do T erritório –Centro, para a 
descarga de águas residuais;  

2.º durante a laboração deverá ser dado cumprimento  às condições 
constantes: 

2.1   dos pareceres emitidos pelas entidades abaixo  indicadas (dos quais 
deverá ser dado conhecimento ao requerente), 

2.1.1 Autoridade de Saúde de Leiria, emitido com o oficio n.º 1081/SP/389 
de 2005/04/22 (folha 85); 

2.1.2 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Reg ional do Centro, 
emitido com o oficio n.º 506372 de 2005/08/10 (folh as 97 e 98); 

2.1.3 Inspecção Geral de Trabalho, emitido com o of ício n.º 1002 de 
2005/04/08 (folhas 73 a 80); 

2.1.4 Anexo I, sempre que aplicáveis, e que se cons ideram parte integrante 
deste parecer (folhas 99 a 102); 

3.º apresentar pedido de vistoria à Câmara Municipa l de Leiria, antes do 
inicio da exploração, devendo o mesmo ser acompanha do de todos os elementos 
disponíveis comprovativos do cumprimento das condiç ões impostas no ponto 2, nos 
termos do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 8 /03 de 11 de Abril; 

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

5.º dar conhecimento da decisão tomada pela Câmara,  bem como das 
condições impostas, ao industrial e às seguintes en tidades; 
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5.1 Autoridade de Saúde de Leiria, Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio, 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e Inspecção Geral 
do Trabalho, nos termos previstos no n.º 4 do artig o 12.º do Decreto Regulamentar n.º 
8/03, de 11 de Abril; 

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

** 

N.º 1476/05 Processo de licenciamento industrial n. º 97/05 - (fl. - 74) 

De Fashion Samples - Fábrica de Malhas Unipessoal, Ld ª., com sede na Rua 
do Outeiro do Pomar, Pavilhão 4, na localidade de Casal do Cego, freguesia de Marrazes, 
referente ao projecto de instalação de um estabelecimento industrial (tipo 4) destinado a 
fabricação de malhas exteriores, na Rua Casal do Cego, Pavilhão A, na citada localidade de 
Casal do Cego. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/09/21 (Sector de 
Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto nos artigos 11.º e 
12.º do Decreto-Lei n.º 69/03, de 4 de Abril, n.º 5  do artigo 5.º do RELAI, aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e Po rtaria n.º 473/03, de 11 de Junho, 
delibera por unanimidade aprovar e autorizar a inst alação do estabelecimento 
industrial acima referido, condicionado ao seguinte : 

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

1.1 dos pareceres emitidos pelas entidades abaixo i ndicadas (dos quais 
deverá ser dado conhecimento ao requerente): 

1.1.1 Autoridade de Saúde de Leiria, emitido com o ofício n.º 2951 de 
2005/08/12 (folha 86); 

1.1.2 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Reg ional do Centro, 
emitido com o oficio n.º 506602 de 2005/08/16 (folh as 67 e 68); 

1.1.3 Inspecção Geral de Trabalho, emitido com o of ício n.º 2276 de 
2005/08/01 (folhas 61 a 65); 

1.1.4 Anexo I, sempre que aplicáveis, e que se cons ideram parte integrante 
deste parecer (folhas 69 a 72); 

2.º apresentar pedido de vistoria à Câmara Municipa l de Leiria, antes do 
início da exploração, devendo o mesmo ser acompanha do de todos os elementos 
disponíveis comprovativos do cumprimento das condiç ões impostas no ponto 1, nos 
termos do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 8 /03 de 11 de Abril; 

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

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

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

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

** 

Ponto número três 
N.º 1477/05 Participação n.º 27/05 - (fl. - 8) 

De Polícia de Segurança Pública, com sede no Largo de S. Pedro, n.º 4, 
freguesia de Leiria, referente à participação acerca de um edifício devoluto em avançado 
estado de degradação, situado na Rua Fernão de Magalhães, n.º 16, freguesia de Leiria, e 
acompanhado do auto de vistoria efectuada ao local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/09/07, delibera por u nanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar tigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de  11 de Janeiro, o despacho 
proferido pelo Senhor Vereador em 2005/07/27, o qua l ordenou a realização da vistoria 
ao edifício acima referido; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, para no pra zo de 30 dias proceder à 
execução das obras de conservação necessárias à cor recção das deficiências 
constantes do auto de vistoria n.º 196/05 (cujo teo r deverá ser dado conhecimento ao 
proprietário e à inquilina), nomeadamente à limpeza  do prédio, remoção do material 
degradado e escoramento das zonas onde a estrutura se encontra mais débil, face ao 
previsto no Regulamento de Arrendamento Urbano, nos  n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 do arti go 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Ja neiro. 

3.º dispensar nos termos do disposto na alínea a) d o n.º 1 do artigo 103.º 
do Código do Procedimento Administrativo, a audiênc ia prévia do interessado, por se 
considerar urgente a decisão tomada. 

** 
Ponto número quatro 
N.º 1478/05 Processo de Loteamento n.º 36/79 – (fl.  871) 

De Francisco Mirante Ferreira e Outros, acompanhado de um requerimento de 
Vigolarte – Engenharia & Construção, S.A. , com sede na Praceta Joaquim Dias Ramada,  
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n.º 33, em Leiria a solicitar vistoria com vista à recepção definitiva das infra-estruturas e o 
cancelamento da garantia bancária referente ao loteamento sito em Casais, Cruz da Areia, 
freguesia de Leiria. 

De acordo com a informação da Divisão de Espaços Verdes poderá proceder-se 
à recepção definitiva e ser cancelada a garantia bancária referente aos arranjos exteriores 
(Aditamento ao Alvará n.º 509 de 30.03.2004). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante da garantia bancária n.º 307 669 (arranjos exteriores) emitida pelo 
Banco Espírito Santo, S.A. 

** 

N.º 1479/05 Processo de Loteamento n.º 3/88 – (fl. 683 e 688) 

De Pasolis – Empreitadas e Obras Públicas do Lis, Lda, acompanhado de um 
requerimento de JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS residente na Rua do 
Outeiro, Casal de Lobos, freguesia de São Mamede, concelho da Batalha, proprietário do 
lote n.º 9, do loteamento sito em Cruz de São Tomé, freguesia de Azoia, com a seguinte 
informação do Departamento de Operações Urbanísticas: 

“Não vejo inconveniente em que sejam aceites outras soluções, da distribuição 
da área de construção ao nível do 1.º andar, desde que se mantenham todos os parâmetros 
urbanísticos prescritos no loteamento. De realçar que o 1.º andar continuará a ser um piso 
parcial, conforme regulamento do loteamento, já que se mantêm inalteradas quer a área de 
implantação, quer a área total de construção de cada edificação. Caso seja aceite 
considera-se ainda ser de aplicar aos restantes lotes de moradias de loteamento. À 
consideração da Ex.ma Câmara.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a alteração solicitada nos termos do n.º 8 do artig o 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 177/01, de 4 de Junho, 
abrangendo todos os lotes de habitação unifamiliar.  

** 

N.º 1480/05 Processo de Loteamento n.º 27/90 – (fl.  952) 

De José Rodrigues,  com escritório na Rua Dr. José Gonçalves, Edifício 
Arcadas, n.º 15, 1.º, Escritório 1, Leiria, referente ao loteamento sito em Rua de Santo 
António, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação prestada pelo Departamento 
de Operações Urbanísticas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
rectificar a deliberação n.º 1217/05, datada de 01/ 08/2005, referente ao processo em 
epígrafe, autorizando apenas a recepção provisória das zonas verdes, não havendo 
lugar à redução da garantia bancária n.º 0393000418 3880019. 

** 
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N.º 1481/05 Processo de Loteamento n.º 6/98 – (fl. 413 e 449) 

De Mota Marques & Filhos, Ldª. , com sede na Rua Miguel Torga, n.º 73, Leiria, 
acompanhado de um requerimento a solicitar a correcção às cotas de dimensionamento dos 
polígonos dos lotes 9, 11, 12, 13 e 14 referente ao loteamento sito em Lavegadas, freguesia 
de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para os lotes 9, 11, 12, 13 e  14 nos termos do n.º 8 do artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho. 

** 

N.º 1482/05 Processo de Loteamento n.º 27/03 – (fl.  71) 

De Adelino de Faria Marques e Outros  residente no lugar de Vidigal, freguesia 
de Pousos, referente ao loteamento sito em Serrada, Touria, freguesia de Pousos. 

Trata-se de um loteamento para a constituição de 5 lotes para habitação 
unifamiliar. O lote 3 destina-se também para comércio, encontrando-se já construído. 

O terreno encontra-se inserido em espaço urbano, em área habitacional e 
residencial de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
o projecto de loteamento de acordo com o Decreto-Le i n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de  4 de Junho, condicionado ao 
seguinte: 

a) apresentar os projectos de infra-estruturas no p razo de um ano, 
elaborados de acordo com os pareceres das entidades ; 

b) ceder ao domínio público 465m²  destinados a passeios, 
estacionamentos e arruamentos; 

c) efectuar o pagamento de €4.772,75 a favor da Câm ara Municipal, como 
compensação por área não cedida para equipamento (2 28 m²), nos termos do n.º 5 do 
artigo 55.º do Regulamento do PDM. 

** 

N.º 1483/05 Informação de Loteamento n.º 9/02  

Retirado. 

** 

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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** 

Ponto número cinco 

T – 102/2005 PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO PARA RECONSTR UÇÃO DE UM MURO 
DE SUPORTE EM LOUREIRA, NA SEQUÊNCIA DO ALARGAMENTO  DA E.M. 544 – 
SANTA CATARINA DA SERRA. PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO P ARA APROVAÇÃO 

N.º 1484/05 Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais propondo 
uma indemnização no valor €3.500,00 à Sr.ª Maria do Rosário Santos, de acordo com as 
condições acordadas para a reconstrução do muro devido ao alargamento da EM 544,  - 
St.ª Catarina da Serra. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade delib era concordar com 
o pagamento da indemnização no valor de €3.500,00 à  Sr.ª Maria do Rosário Santos. 

** 

Ponto número seis 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1485/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 23 de Setembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €5.874.372,71, sendo de Operações 
Orçamentais €5.082.024,94 e de Operações de Tesouraria €792.347,77. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1486/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 19 a 23 de Setembro de 2005, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 6130, 6165, 6234, 6376, 6450, 6582, 6594, 6598, 6599, 6781 a 
6783, 6822, 6823, 6881, 6882, 6884 a 6886, 6896, 6898, 6899, 6959 a 6973, 6978 a 6980, 
7007 a 7014, 7082 a 7087, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 3899, 5502, 5527, 
5600 a 5617, 5623, 5632 a 5637, 5644, 5716, 5744, 5748, 5750, 5755, 5758, 5760, 5763, 
5770, 5774, 5778, 5857, 5858, 5897 a 5899, 5919, 5971, 5973, 6005 a 6007, 6009 a 6013, 
6032, 6109, 6110, 6113 a 6115, 6118, 6218, 6221, 6225, 6241, 6250, 6252, 6254 a 6256, 
6258 a 6260, 6262 a 6266, 6268, 6270 a 6275, 6277 a 6282, 6286, 6287, 6289, 6292, 6293, 
6298, 6300, 6305, 6312, 6316, 6331, 6335, 6339, 6342, 6344 a 6346, 6361, 6362, 6364, 
6366, 6367, 6375, 6379, 6381, 6382, 6385, 6389 a 6394, 6401, 6403, 6407, 6423 a 6425, 
6434, 6437, 6443, 6445, 6448, 6455, 6456, 6458 a 6468, 6472, 6473, 6476 a 6481, 6486 a 
6490, 6492, 6494, 6495, 6503, 6507, 6510, 6511, 6513 a 6521, 6524 a 6527, 6531, 6533 a 
6537, 6539 a 6546, 6548 a 6552, 6554, 6556 a 6558, 6560, 6561, 6563, 6564, 6567 a 6572, 
6574 a 6581, 6583, 6586, 6592, 6595, 6597, 6600 a 6603, 6608 a 6616, 6619, 6620, 6622, 
6623, 6625 a 6631, 6634, 6635, 6638 a 6643, 6646, 6647, 6649, 6653, 6655 a 6658, 6660 a 
6665, 6669, 6671, 6672, 6674 a 6698, 6700, 6702 a 6706, 6708, 6710, 6711, 6713 a 6716, 
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6719, 6720, 6722, 6724, 6725, 6727 a 6737, 6739 a 6744, 6746 a 6777, 6779, 6784, 6785, 
6787, 6790 a 6805, 6807 a 6809, 6811, 6812, 6815 a 6818, 6821, 6827, 6830 a 6832, 6836 
a 6838, 6841 a 6857, 6859 a 6878, 6880, 6883, 6889, 6910, 6915 a 6922, 6928 a 6930, 
6932 a 6941, 6944, 6958, 6987, 6989, 6995, 6996, 6998 a 7005 e às Ordens de Pagamento 
de Tesouraria n.ºs: 439, 441 a 443, 449, 452, 455, 458 a 460, 480 a 482 no valor total de 
€3.770.072,16.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XXII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2005 - 22.ª ALTERA ÇÃO. RATIFICAÇÃO 

N.º 1487/05 Presente a 22.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 21.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 20.ª alteração ao Plano de Actividades e na 18ª Alteração ao Plano de 
Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 22 de Setembro que a utoriza 22ª Modificação às 
Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005 , com inscrições/reforços no 
montante de €145.210,00  e diminuições/anulações no  montante de €10.000,00 e a 22ª 
alteração ao Orçamento para o presente ano de 2005,  com inscrições/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €236.400,00 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, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

** 

Ponto número sete 
PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO. CRIAÇÃO D E EMPRESAS. 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO. RUI LUÍS ROD RIGUES ANTUNES 

N.º 1488/05 Presente o ofício n.º 2004, de  28/07/2005, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, Ent. n.º 20349, de 02/08/05, acompanhado de um pedido 
apresentado por Rui Luís Rodrigues Antunes solicitando parecer para a criação de uma 
empresa do ramo de  actividade de “Contabilidade ”, a localizar na Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 733, Várzeas, Souto da Carpalhosa, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e, com base  na informa ção prestada pela 
Junta de Freguesia de  Souto da Carpalhosa constant e do ofício 376/05, de 23 de 
Agosto de 2005, anexo ao respectivo processo, delib era por unanimidade no uso da 
competência que lhe é conferida pela alínea a) do n .º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 
196-A/01, de 10 de Março, emitir parecer favorável à criação da empresa pretendida 
devendo possuir instalações adequadas e licenciadas  para a sua laboração. 

** 
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PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE - JOAQUIM ANTÓNIO CALADO 

N.º 1489/05 Retirado. 

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE –MARIA MANUELA SUCENA BRAGA OLIV EIRA VIEIRA 

N.º 1490/05 Retirado. 

** 

Ponto número oito 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTROS (ENT.24730/05) 

N.º 1491/05 Presente o requerimento em nome de Alberto Ribeiro & Rocha, Ldª., 
residente em Rua Padre Armando Vieira Gonçalves, freguesia de S. Lourenço Selho, 
concelho de Guimarães, a solicitar o lugar n.º 62,  de venda por grosso  do Mercado Falcão, 
para vender Têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 62 posto a c oncurso pelo Edital n.º 
262/04, de 25/10/2004, ficou deserto, ao abrigo do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento 
do Mercado do Falcão, na alteração aprovada pela As sembleia Municipal em 
2004/09/30, delibera por unanimidade atribuir o ref erido lugar a Alberto Ribeiro & 
Rocha, Ldª., pelo valor proposto para base de licit ação, que foi de €250,00 (duzentos e 
cinquenta euros), uma vez que reúne os requisitos e xpressos no artigo 13.º do citado 
Regulamento. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCAO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTROS (ENT.24154/05) 

N.º 1492/05 Presente o requerimento em nome de Manuela Confecções, Ldª., residente 
em Praceta das Rosas, n.º 129, freguesia de S. Veríssimo, concelho de Barcelos,  a solicitar 
o lugar n.º 88, de venda por grosso  do Mercado Falcão, para vender Têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 88 posto a c oncurso pelo Edital n.º 
262/04, de 25/10/2004, ficou deserto, ao abrigo do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento 
do Mercado do Falcão, na alteração aprovada pela As sembleia Municipal em 
2004/09/30, delibera por unanimidade atribuir o ref erido lugar a Manuela Confecções, 
Ldª., pelo valor proposto para base de licitação, q ue foi de €250,00 (duzentos e 
cinquenta euros), uma vez  que reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do  citado 
Regulamento. 

** 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 24151 /05) 
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N.º 1493/05 Presente o requerimento de Mário André de Oliveira Brilhante Pedrosa, 
proprietário do estabelecimento denominado “Discoteca Alibi Rock Caffe”, a  solicitar o 
alargamento do horário de funcionamento até às 6h00m, na noite de 1 para 2 de Outubro do 
corrente ano,  sito no Edifício Maringá, Leiria, para promover a reabertura do referido 
estabelecimento. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido a título excepcional, 
nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Mu nicipal dos Horários de 
Funcionamento.  

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
(ENT.23560/05) 

N.º 1494/05 Presente o requerimento de Carlos Manuel Gonçalves Cardoso, 
representante legal da Firma  PRÓNOITE – Estabelecimentos de Bebidas com Espectáculo, 
Ldª., a solicitar o alargamento do horário de funcionamento até às 6h00m do 
estabelecimento “Fish Night Café e Studio Night Club”, sito na  Rua Machado Santos, n.º 5 e 
7, em  Leiria, nos dias 16 e 17 de Setembro do corrente ano, para a reabertura do referido 
estabelecimento, do qual consta o Despacho da Senhora Presidente de 15/09/05, a 
autorizar o pedido.  

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 15/09/2005 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido a titulo exce pcional, para os dias 16 e 17 de 
Setembro, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regu lamento Municipal dos Horários 
de Funcionamento.  

** 

Ponto número nove 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 

N.º 1495/05 Presentes os seguintes pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 
lugares deste Município: 

Núcleo Sportinguista de Leiria – (ENT – 24931/05), para o próximo dia 1 de 
Outubro. 

Santa Casa da Misericórdia de Leiria (ENT – 21973/05), para o próximo dia 22 
de Outubro. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar as cedê ncias com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para os dias 
acima referidos. 

** 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BOA VISTA – ACORDO D E COLABORAÇÃO 

N.º 1496/05 Presente o seguinte Acordo de Colaboração: 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
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Em virtude da necessidade de se proceder a obras de remodelação e de 
ampliação no Jardim de Infância de Boa Vista, freguesia de Boa Vista, e não dispondo o 
Município de Leiria de instalações próprias na sua área de influência,  entre o Município de 
Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara 
Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, e a Fábrica da Igreja Paroquial de 
Boa Vista, com sede em Boa Vista, freguesia de Boa Vista, contribuinte fiscal n.º 501 289 
828, representado pelo seu Presidente, Padre Nelson José Nunes Araújo, é celebrado o 
presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.º 
A Fábrica da Igreja Paroquial de Boa Vista  disponibiliza, ao Município de Leiria, 

a utilização do espaço necessário às actividades do Jardim de Infância de Boa Vista, 
freguesia de Boa Vista, durante o tempo necessário à construção do edifício escolar;  

2.º 
O espaço disponibilizado é composto por 2 salas de actividades, salas de apoio, 

casas de banho, parque infantil e espaço de recreio; 
3.º 

As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de 
abastecimento de água e de energia eléctrica; 

4.º 
O Município de Leiria compromete-se a custear as despesas decorrentes da 

adaptação e beneficiação das instalações;  
5.º 

Mais se compromete a comparticipar nas despesas inerentes ao consumo de 
água, energia eléctrica, aquecimento e limpeza dos espaços cedidos; 

6.º 
O Município  de Leiria, para fazer face às despesas referidas, transfere, 

trimestralmente, com efeito a partir de Abril de  2005 inclusive, para a  Fábrica da Igreja 
Paroquial de Boa Vista a verba de €1.050,00 (€350,00 mensal) e equipa as referidas 
instalações com o mobiliário e recursos didácticos necessários ao funcionamento das 
actividades; 

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

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

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

duas partes. 
9.º 

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

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da a línea d) do n.º 1 do 
artigo 13.º e do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 15 9/99, de 14 de Setembro, e da alínea f) 
do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de  Setembro, com a redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por un animidade aprovar o Acordo de 
Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 
assinatura. 
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** 

Ponto número dez 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 796/05 DE 1 6 DE MAIO 

N.º 1497/05 Pelo Senhor Vereador Dr. Daniel Pereira foi presente o ofício 
(Ent.25192/2005), datado de 15 de Setembro do corrente, remetido pela Instituna – Tuna 
Mista da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, em 
parceria com a Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Leiria, solicitando a alteração da área de aplicação do apoio atribuído. 

Considerando que o “III Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas” atingiu os 
objectivos a que se propôs. 

Considerando que a comissão organizadora informou que as despesas ao nível do 
alojamento foram inferiores às previstas, contrariamente às despesas na área da promoção 
e divulgação do evento (concepção gráfica de cartazes e sua impressão) já assumidas pela 
comissão organizadora. 

Face ao exposto, propõe-se que, no lugar da assunção do pagamento de parte do 
alojamento das tunas participantes deliberado anteriormente, num montante máximo de 
€560,00 (quinhentos euros) a liquidar junto de entidade indicada pela Instituna – Tuna Mista 
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, se atribua esse 
mesmo apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Leiria para a Instituna – Tuna Mista da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 
Politécnico de Leiria, para fazer face a despesas efectuadas nas áreas da promoção e 
divulgação do “III Fitumis – Festival Internacional de Tunas Mistas”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a alteração acima proposta atribuindo, para o efeit o, um apoio no valor de €560,00 
(quinhentos e sessenta euros) à Associação de Estud antes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Leiria para a Instituna – Tu na Mista da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Lei ria, para fazer face a despesas 
efectuadas nas áreas da promoção e divulgação do “I II Fitumis – Festival 
Internacional de Tunas Mistas”.  

** 

Ponto número onze 
TALHO DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTE REAL. CONTRATO DE CONCESSÃO 

N.º 1498/05 Presente o auto de arrematação referente à hasta pública realizada em 26 de 
Julho de 2005, bem como a minuta do contrato referido em epígrafe, cujo teor aqui se 
transcreve: 

CONTRATO PARA CONCESSÂO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO E UT ILIZAÇÃO DE UM 
ESPAÇO INTEGRADO NO MERCADO MUNICIPAL DE MONTE REAL  

O Município de Leiria , N.I.P.C 505 181 266, com sede no Largo da República, freguesia e 
concelho de Leiria, aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª 
Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro contraente e (nome) 
___________________________________, (estado civil) ________________, natural da 
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freguesia de ____________________, concelho de ____________________, residente em 
________________________, portadora do bilhete de identidade número 
________________, emitido em _______________, por _________________ e válido até 
________________________, contribuinte fiscal n.º _______________________, como 
segunda contraente, é celebrado o presente contrato de concessão do direito de ocupação 
e de utilização de um espaço comercial, que se rege nos termos e pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula primeira 

O primeiro contraente cede à segunda o direito de ocupação permanente e utilização de um 
espaço comercial integrado no Mercado Municipal de Monte Real, sito na freguesia de  
Monte Real, concelho de Leiria,  arrematado em hasta pública realizada em 26 de Julho de 
2005,  no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Leria. 

A localização do espaço comercial encontra-se devidamente assinalada em planta anexa ao 
presente contrato e  dele faz parte integrante. 

Cláusula segunda 

O espaço comercial objecto do direito de ocupação destina-se exclusivamente à venda de 
carne e seus derivados, ficando expressamente vedado à segunda contraente  qualquer 
alteração ao uso aqui   fixado. 

Cláusula terceira 

1 - O presente contrato é válido pelo prazo de dez anos, produzindo efeitos a partir da data 
da sua assinatura. 

2 – Decorrido o prazo previsto no número anterior, cessam automaticamente os efeitos  do 
contrato, devendo o Município de Leiria, caso o pretenda, proceder à realização de nova 
hasta pública para adjudicação do espaço comercial em causa. 

Cláusula quarta 

1 - Pela concessão do direito de ocupação e utilização do espaço comercial identificado na 
cláusula primeira, a segunda contraente paga o montante de € 3055,25 (três mil e cinquenta 
e cinco  euros e vinte e cinco cêntimos) ao Município de Leiria, importância já entregue pela 
mesma, no acto de arrematação do direito, na Tesouraria da Câmara Municipal, ficando tal 
pagamento titulado através da guia n.º 20457/05. 

Cláusula quinta 

Durante a vigência do contrato a segunda contraente deve respeitar os fins e os limites nele 
consignados, bem como cumprir as normas do Regulamento dos Mercados e Feiras em 
vigor para o concelho de Leiria. 

Cláusula sexta 

Constituem encargos da segunda contraente: 

- A celebração dos contratos necessários ao normal funcionamento do 
estabelecimento que irá instalar no espaço adjudicado, nomeadamente o contrato de 
água e de electricidade. 

- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 
fixadas em legislação específica. 
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- Proceder à limpeza manutenção e ao arranjo geral do espaço comercial utilizado.   

- Proceder ao pagamento das taxas devidas. 

Cláusula sétima 

O incumprimento das obrigações fixadas na cláusula anterior constitui fundamento para a 
denúncia do contrato por parte do Município de Leiria. 

Cláusula oitava 

A concessão do  direito de ocupação e utilização do espaço comercial referido na cláusula 
primeira não confere à segunda contraente  o direito à realização de obras, as quais 
carecem  sempre de prévia autorização do primeiro contraente, constituindo o desrespeito 
desta imposição fundamento  para a denúncia do contrato por parte do Município de Leiria. 

Cláusula nona 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 
solucionadas por acordo das partes, sempre com recurso às normas regulamentares e 
legais em vigor.  

Cláusula décima 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
artigo  6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3  e n.º 1 , ambos do artigo 3.º do 
Código do Imposto do Selo. 

A segunda contraente aceita, para todos os efeitos legais o presente contrato nos termos  
exarados. 

O presente contrato foi redigido em dois exemplares, ambos com valor de originais, 
destinando-se um a cada contraente. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto d elibera por 
unanimidade: 

- adjudicar, ao abrigo do disposto no artigo 20.º d o Regulamento dos 
Mercados e Feiras em vigor para o concelho de Leiri a, o direito de ocupação e 
utilização de um espaço comercial integrado no Merc ado Municipal de Monte Real, 
sito na freguesia de Monte Real, concelho de Leiria , melhor identificado na planta 
anexa ao contrato, a Maria de Lurdes Pereira da Sil va Santos, pelo valor de €3055,25 
(três mil e cinquenta e cinco  Euros e vinte e cinc o cêntimos); 

- aprovar a minuta do contrato acima transcrito. 

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

** 

Ponto número doze 
MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE  LEIRIA E A 
SOCIEDADE HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁR IAS, LDª 

N.º 1499/05 Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a sociedade 
“Habilena – Construções e Vendas Imobiliárias, Lda.”, cujo teor a seguir se transcreve:  
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“MINUTA DE PROTOCOLO 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, aqui representado pela Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como 
primeiro outorgante, e a sociedade “Habilena – Construções e Vendas Imobiliárias, Lda.”, 
N.I.P.C. 502493984, com sede no lugar de Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina 
da Serra, concelho de Leiria, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria 
sob o n.º 3450, aqui representada por ......., no uso de poderes que lhe estão conferidos por 
......., como segunda outorgante, é celebrado o presente protocolo que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Município de Leiria, na qualidade de entidade licenciadora de operações urbanísticas 
promovidas na área do concelho e de (ex-)proprietário do prédio rústico sito no Lugar de 
Almoinhas, freguesia de Marrazes, do concelho de Leiria, com a área de 3.757m2, descrito 
na Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 85.520 a fls. 106 v.º do 
Livro B – 230 e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 5210, por escrituras 
datadas de 16 de Março de 1992 e de 3 de Março de 1994, cujas cópias constituem os 
anexos I e II ao presente protocolo e dele fazem parte integrante, cedeu à sociedade 
“Sacramento Mota, S.A.” os Lotes n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, resultantes de operação de 
loteamento, para aí serem construídos edifícios de habitação de custos controlados. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Através dos mesmos títulos, a sociedade “Sacramento Mota, S.A.” assumiu a obrigação de 
entregar ao Município de Leiria, após a constituição das propriedades horizontais 
respectivas, as seguintes fracções autónomas, todos a construir no lote n.º 7: 

a) O rés-do-chão, composto por um espaço amplo, com a área de 256.3600 m2; 

b) O primeiro andar, composto por três fogos, sendo um “T3” e dois “T2”; 

c) No segundo andar, dois “T2”. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Nos Autos de Liquidação de Falência n.º 163/97, cujos termos correram no Tribunal Judicial 
de Pombal, em que é falida a sociedade “Sacramento Mota, S.A.”, a sociedade “Habilena – 
Construções e Vendas Imobiliárias, Lda.” adquiriu o direito à construção dos edifícios de 
habitação de custos controlados acima referidos e assumiu, ainda que de modo implícito, as 
obrigações da falida perante o Município de Leiria. Com efeito, a sociedade “Habilena – 
Construções e Vendas Imobiliárias, Lda.” solicitou autorização à Câmara Municipal de Leiria 
para a concretização, no âmbito dos citados autos, da cedência da posição contratual, no 
seu todo, detida pela sociedade “Sacramento  Mota, S.A.”, conforme ofício com o registo de 
entrada n.º 26774, de 18 de Outubro de 2000, na Câmara Municipal de Leiria, cuja cópia 
constitui o anexo III ao presente protocolo e dele faz parte integrante. 

CLÁUSULA QUARTA 

A Câmara Municipal de Leiria, dando satisfação ao pedido formulado pela sociedade 
“Habilena – Construções e Vendas Imobiliárias, Lda.”, decidiu através da deliberação n.º 
689/2001 de 14 de Março, autorizar a cessão da posição contratual detida pela sociedade 
“Sacramento Mota, S.A.”, cuja cópia constitui o anexo IV ao presente protocolo e dele faz 
parte integrante. 
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CLÁUSULA QUINTA 

A sociedade “Habilena – Construções e Vendas Imobiliárias, Lda.”, uma vez que se 
encontram preenchidos os requisitos de que depende a transferência da propriedade das 
seis fracções autónomas acima referidas para o Município de Leiria, a qual não teve lugar, 
ainda, devido a obstáculos de ordem formal entretanto surgidos, não imputáveis a qualquer 
dos outorgantes, autoriza o Município de Leiria, através deste instrumento, a tomar posse 
imediata dessas seis fracções, podendo as mesmas ser desde já ocupadas até à 
celebração das competentes escrituras públicas. 

CLÁUSULA SEXTA 

O Município de Leiria e a sociedade “Habilena – Construções e Vendas Imobiliárias, Lda.” 
assumem as seguintes obrigações: 

a) o Município de Leiria obriga-se a realizar um contrato de seguro relativo aos riscos de 
incêndio, pelo valor patrimonial de cada uma das fracções, conforme cópia das cadernetas 
prediais urbanas que constituem anexo V ao presente protocolo e dele fazem parte 
integrante, em que figure como segurado a segunda outorgante e como tomador do seguro 
o Município  de Leiria; 

b) o Município de Leiria obriga-se a realizar todas as obras e reparações decorrentes de má 
utilização dos imóveis, desde que se mostrem indispensáveis à boa conservação e 
manutenção dos mesmos;  

c) o Município de Leiria, por intermédia da Câmara Municipal de Leiria e no âmbito das 
competências cometidas a este órgão autárquico, desenvolverá todos os mecanismos 
legais necessários à rápida celebração das competentes escrituras públicas. 

d) a sociedade “Habilena – Construções e Vendas Imobiliárias, Lda.” colaborará com o 
Município de Leiria por forma a que a formalização das transmissões ocorra no mais curto 
espaço de tempo possível. 

e) o Município de Leiria, a contar da data da assinatura do presente protocolo, fica 
responsável por todos os impostos, taxas e demais encargos inerentes às identificadas 
fracções, em especial as despesas de condomínio. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Este protocolo vincula o primeiro e a segunda outorgante e quem vier a ocupar a posição da 
segunda, através de aquisição do direito de propriedade ou de outro direito real sobre o(s) 
prédio(s) objecto do presente protocolo. 

CLÁUSULA OITAVA 

As dúvidas e omissões decorrentes do cumprimento deste protocolo serão resolvidas por 
acordo das partes ou, na falta deste, pelo tribunal competente. 

CLÁUSULA NONA 

O Protocolo é elaborado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos 
intervenientes.  

Leiria, ___ de _________ de 2005.  

Em representação do primeiro outorgante _______________________________________  

Em representação da segunda outorgante ______________________________________  “ 
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A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade aprovar a minuta do protocolo a celebra r entre o Município de Leiria e a 
sociedade “Habilena – Construções e Vendas Imobiliá rias, Lda.”. 

Mais delibera conferir poderes à Senhora Presidente  da Câmara para 
outorgar o referido protocolo em representação do M unicípio de Leiria. 

Delibera, ainda, conferir poderes à Senhora Preside nte da Câmara  para 
tomar todas as medidas necessárias à celebração das  escrituras públicas referidas 
no protocolo, bem como para proceder à sua outorga.  

** 

Ponto número treze 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO PELA SALVADOR CAETANO, S.A. D O LOTE 9 DA ZICOFA 

N.º 1500/05 Foi presente pela Dra Neusa Magalhães uma proposta que a seguir se 
transcreve: 

“Os Lotes 7 e 9 da Zona Empresarial da Cova das Faias, ZICOFA, foram adjudicados à 
empresa LARANTIGO aquando da segunda hasta pública. . Posteriormente esta empresa 
solicitou autorização para proceder à sua venda, tendo a Câmara e a Junta de Freguesia 
de Marrazes expresso a vontade de exercer o direito de preferência previsto no 
Regulamento. Esta situação não se consumou porquanto a LARANTIGO não foi ressarcida 
das verbas já entregues e não se formalizou a retoma dos lotes. 

A Empresa Salvador Caetano (Litoral/Ribatejo) pretende dinamizar a sua acção no 
Concelho com avultados investimentos que visam a Concessão de várias marcas para todo 
o Distrito de Leiria. Trata-se de um projecto de elevado interesse económico potenciador de 
sinergias que valorizam o parque empresarial do Concelho e que contribui para a afirmação 
da sua centralidade. Não podendo expandir a actividade no Alto Vieiro, por limitações do 
PDM, e porque o Processo de Concessões  e Investimentos não suporta custos de 
oportunidade e não é compatível com delongas, procurou alternativa urgente noutras áreas 
do Concelho, para a construção das instalações adequada ao exercício da actividade de 
concessionário.  

Tendo chegado a acordo com a LARANTIGO para a venda do Lote 9, formalmente ainda 
de sua pertença, vem solicitar parecer sobre o seguinte: 

1. Viabilidade de transacção imobiliária entre a Larantigo e a Salvador Caetano 
Comércio de Automóveis, S A, directamente e no imediato; 

2. Posição da Câmara e da Junta de Freguesia de Marrazes no que concerne ao 
exercício do direito de preferência sobre o referido lote; 

3. Se existe algum impedimento no Regulamento da ZICOFA para a construção do 
equipamento pretendido. 

Atendendo a que: 

- O lote 9 está pendente de uma clara definição de titularidade e 
injustificavelmente sem utilização, contribuindo para o atraso na dinâmica de 
desenvolvimento da zona empresarial; 



 

CMLeiria/ Acta n.º 33 de 2005.09.26 

0001603 (30) 

- A instalação da Salvador Caetano como concessionária de várias marcas 
para o Distrito constitui uma mais valia económica para o Concelho; 

Propomos: 

1.º Viabilizar a transacção directa e imediata do lote 9 da Zicofa entre a Larantigo e a 
Salvador Caetano; 

 2.º Não exercer o direito de preferência neste negócio; 

3.º Informar que a construção do equipamento pretendido, na ZICOFA, não contraria o 
Regulamento;  

4.º Solicitar da Junta de Freguesia de Marrazes parecer urgente sobre este mesmo 
assunto. 

O Vereador Dr. Gonçalo Lopes  disse que não concordava com a proposta 
essencialmente por dois motivos: 

1. da verba apurada com a venda dos lotes da Zicofa ainda não foi transferida para a  
Junta de Freguesia a percentagem a que tem direito; 

2. na 2.ª hasta pública esta empresa comprou três lotes (7,8 e 9) com a intenção de 
construir neles todos, embora até ao momento só o tenha feito num deles.. Dizer agora que 
não quer construir no lote 9  ao propondo a sua venda directa a outra entidade choca com o 
conceito de hasta pública, subentendendo-se assim um acto de  intermediação.  

A Câmara deverá por isso exercer o direito de preferência e colocá-lo posterior 
mente em hasta publica. 

A vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  esclareceu que a Junta de Freguesia tinha 
direito a receber €10,00/m2 por cada lote vendido. Actualmente já recebeu toda a verba 
correspondente a esta obrigação. O restante, resulta do apuramento da receita dos lotes 
vendidos depois de deduzidos os custos, na percentagem de 50% para cada entidade. 
Neste momento a Câmara já fez esse apuramento e enviou à Junta de Freguesia para 
análise. Entretanto e por conta desse montante a Junta de Freguesia e o Município 
acordaram a transferência de 25.000€ /mês, sendo que o remanescente será afecto a um 
projecto que a Junta entenda estruturante. 

A Câmara de Leiria poderá efectivamente exercer o direito de preferência mas 
não vê qualquer interesse nisso, questionando que interesses estariam a ser acautelados e 
qual a mais valia ou mesmo vantagem na solução proposta pelo vereador Dr. Gonçalo 
Lopes. 

Mais: se a firma Salvador Caetano se propõe comprar o lote , qual a vantagem 
ou interesse da Autarquia em ficar com o lote pelo mesmo preço que foi transmitido à firma 
Larantigo, que foi elevado, po-lo em hasta pública, correndo o risco de o vender por um 
valor mais baixo?  

O Vereador Dr. Gonçalo Lopes  considerou que a venda em hasta pública dava 
oportunidade de aparecerem outras empresas concorrentes para comprar o terreno, 
ganhando o Município com isso. Não se passava assim a responsabilidade do parque 
industrial para uma intermediação. Propunha que deveria a empresa que quer vender o lote 
ser responsável pelo pagamento da diferença entre os preços obtidos nas hastas públicas. 
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A vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  disse concordar com uma posição deste 
género em casos em que o interesse do Município saía lesado, o que não se verifica nesta 
situação em concreto. 

Apreciada a proposta, a Câmara delibera por maioria , com o voto contra do 
Vereador Dr. Gonçalo Lopes, aprovar: 

1. viabilizar a transacção directa e imediata do lo te 9 da Zicofa entre a 
Larantigo e a Salvador Caetano;  

2. não exercer o direito de preferência neste negóc io;  

3. informar que a construção do equipamento pretend ido, na ZICOFA, não 
contraria o Regulamento;  

4. solicitar à Junta de Freguesia de Marrazes parec er urgente sobre este 
mesmo assunto. 

** 

Ponto número catorze 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À AMITEI 

N.º 1501/05 Presente informação da Divisão de Acção Social e Família: 

“Pela AMITEI – Associação de Amigos da Mata de Marrazes, freguesia de Marrazes, com o 
NIPC 500 990 972, através de ofício datado de 22/09/2005, com o registo de entrada n.º  
2005/25650, é solicitado apoio financeiro para o Projecto Ateliê da Quinta” anteriormente 
inserido no Plano Municipal de Prevenção das Toxicodependências do Concelho de Leiria. 

Tendo em consideração que: 

1 – aquele Projecto nasceu de uma parceria entre a AMITEI, Município de Leiria e 
Instituto da Droga e da Toxicodependência, integrando um conjunto de actividades 
realizadas com as crianças e respectivas famílias, residentes na Quinta do Alçada, com 
vista à prevenção de comportamentos de risco; 

2 – continua a não ser conhecida a nova estratégia a implementar pelo Instituto da 
Droga e da Toxicodependência, relativamente aos Planos Municipais de Prevenção; 

3 – aquele território, pelas características sociais de que se reveste (Quinta do 
Alçada e zonas limítrofes) necessita de uma intervenção integrada, que vinha sendo 
desenvolvida pelos parceiros formais e informais do Projecto – Junta de Freguesia de 
Marrazes, Agrupamento de Escolas de Marrazes, Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio / 
Extensão de Marrazes, AMITEI e Município de Leiria; 

4 – a AMITEI está empenhada em dar continuidade à intervenção social junto das 
crianças e famílias, de forma integrada e articulada com as restantes entidades parceiras; 

Propõe a Divisão de Acção Social e Família a atribuição de um subsídio anual no valor de 
€36.159,28, para fazer face às despesas com o pagamento de pessoal técnico a 
desempenhar funções no projecto Ateliê da Quinta (2 animadores sócio-culturais, + 1 
técnico superior com funções de coordenação x 14 meses, incluindo, subsídios de Natal e 
Férias). Propõe ainda a DASF que o subsídio seja pago mensalmente à AMITEI, reportando 
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o seu início ao presente mês de Setembro e o termo em Agosto de 2006, no valor mensal 
de €3.013,27. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade atribuir 
um subsídio no valor de €36.159,20 (trinta e seis m il cento e cinquenta e nove euros, e 
vinte cêntimos), que deverá  ser pago mensalmente e m tranches de €3.013,27 (três mil  
treze euros e vinte e sete cêntimos), com início em  Setembro de 2005, e termo em 
Agosto de 2006, inclusive. 

** 

Ponto número quinze 
PROJECTO «ZARAH - A MOURA ENCANTADA DE LEIRIA». EXP OSIÇÃO 

N.º 1502/05 Pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço foi presente o seguinte assunto:  

«No âmbito do Projecto Cultural «Zarah – A Moura Encantada de Leiria»  da 
responsabilidade editorial e de produção da Livraria Arquivo, a Câmara Municipal  apoiou a 
edição do livro com a aquisição de 200 exemplares, ao abrigo das linhas de orientação para 
o Apoio Editorial definidas em Reunião de Câmara de 28 de Abril de 1999 /Acta N.º 18 e 
cujo o orçamento total foi de €.2.500,00. 

No âmbito do mesmo projecto produziu-se uma Exposição Iconográfica de modo a 
promover a história e a leitura do texto que divulga esta lenda local.  

Propõe-se agora, por parte da Câmara Municipal, a comparticipação nos custos da 
exposição no montante de €1.500,00 com a contrapartida da Exposição passar à posse do 
Município de Leiria.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade 
concordar com a comparticipação nos custos da Expos ição e autorizar o respectivo 
pagamento à Livraria Arquivo no valor de €1.500,00.  

** 

Ponto número dezasseis 
PROGRAMAÇÃO DO TEATRO MIGUEL FRANCO. MÊS DE OUTUBRO  

N.º 1503/05 Como tem acontecido nos últimos dois anos, no Teatro Miguel Franco – 
Mercado de Sant’Ana Centro Cultural, terá no próximo mês de Outubro uma programação 
cultural regular, com vista a fidelizar os públicos dos diversos géneros artísticos. 

Assim, estão previstas as seguintes acções: 

Dia 1 – Concerto do Festival de Jazz da Alta Estremadura – Who Trio 

Dia 2 - Concerto do Festival de Jazz da Alta Estremadura – Dave Holland Quintet 

Dia 4 - Concerto do Festival de Jazz da Alta Estremadura – Ravi Coltrane 
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Dia 5 - Concerto do Festival de Jazz da Alta Estremadura – OFJAE 

Dia 6 – Café das Quintas 

Dia 15 – Recital de canto e piano “Vai Azulão” 

Dia 16 – Música em Família 

Dia 22 – Pedro, Inês... talvez – espectáculo de dança pela Cedecê 

Dia 28 – Espectáculo de teatro pela Companhia Baal 17 

Relativamente a despesas, estão previstas as seguintes: 

Dia 15 – Espectáculo “Vai Azulão” – Cachet – €2.500,00 + IVA; alojamento, afinação de 
piano e alimentação. 

Dia 22 – Espectáculo Cedecê – Cachet – €3.000,00; alimentação. 

Dia 28 – Espectáculo de teatro pela Companhia Baal 17 – alimentação e alojamento. 

Atendendo ao exposto, propõe-se que a Câmara autorize o programa enunciado 
(sendo que o Festival de Jazz já foi objecto de autorização). 

A Câmara tomou conhecimento da informação prestada pela Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais e delibera po r unanimidade concordar com 
programa acima enunciado  

** 

Nos termos do artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção actual, a Câmara delibera por 
unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO. RATIFI CAÇÃO 

N.º 1504/05 Presente o  pedido de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 
Município, do Agrupamento de Escolas de Marrazes (Escola do 1.º CEB de Pinheiros) – 
(ENT – 24557/05), para o dia 22 de Setembro/2005. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura que autoriza a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 
acima referido. 

** 

ALTERAÇÃO DO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA 

N.º 1505/05 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Maceira, esta verificou que o 
objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava de 
acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 
«Requalificação Rua da Escola - Porto Carro, Estrada de A-do-Barbas, Estrada da Marinha 
Grande - Vale da Gunha, Fonte de Santo António, Rua dos Silvais - Pocariça, Rua dos 
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Mateus-Porto Carro, Rua da Areeira - Maceirinha, Rua Fonte Salgueiro - Vale da Gunha, 
Rua da Escola-A-dos-Pretos, Estrada da Marinha Grande - Vale Gunha, Rua das 
Cerejeiras-Pocariça, Rua das Ladeiras» para «Requalificação da Rua do Regato, Rua do 
Cruzeiro, Travessa do Outeiro e, A-dos-Pretos, Rua do Pôr do Sol, Trav. Da Moita, Rua das 
Oliveirinhas, Cruz. da Rua Principal em Pocariça, Rua Nova, Rua dos Venceslaus, Rua da 
Lapa, Rua do Rancho Folclórico em Costa, Rua dos Guilhermes em Campos, Rua da 
Portinha, Rua Principal, Rua do Barreiro em Telheiro, Estrada de A-do-Barbas, Zona da 
Capela, Estr. Principal de A-do-Barbas em A-do-Barbas, Rua Senhora da Graça, Rua 
Principal, Rua de São Pedro em Cavalinhos,  Rua do Ribeiro, Rua da Cela em Porto Carro, 
Rua do Carvalhal, Trav. do Carvalhal, Rua do Ribeiro, Beco da Rua Principal, Cruz. Vale do 
Rei em Vale Salgueiro, Rua do Laranjo, Rua dos Silvais». 

Este Protocolo foi aprovado em Reunião de Câmara de 13/12/2004 e Assembleia Municipal 
de 23/12/2004, no valor de €150.000,00. 

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

** 

CONTRATO-PROGRAMA” CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE L EIRIA E A 
JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS 

N.º 1506/05 Presente a entrada de correspondência n.º 25459, de 21 de Setembro de 
2005, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que envia o despacho de arquivamento 
proferido no processo PA n.º 30/05, referente à anulação da deliberação da Câmara 
Municipal de Leiria de 28 de Fevereiro de 2005. 

A Câmara delibera por unanimidade tomar conheciment o do teor do 
referido despacho. 

** 

PROJECTO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE LAR, JARDI M DE INFÂNCIA, ATL 
E CENTRO DE DIA DA ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E BE M ESTAR DE 
SANTA EUFÉMIA – AMBESSE – PEDIDO DE UTILIDADE PÚBLI CA - ENT 25822/05, ENT 
25823/05 E ENT 25824/05 

N.º 1507/05 A AMBESSE é uma Instituição de Solidariedade Social sem fins lucrativos, 
com sede  na Avenida Nossa Senhora da Conceição, Freguesia de Santa Eufémia, 
Concelho de Leiria, desenvolvendo a sua actividade na prestação de serviços à população, 
na valência de apoio domiciliário, fornecimento de refeições ao 1º ciclo e ATL. 

Actualmente, a direcção da Instituição e a Junta de Freguesia de Santa Eufémia consideram 
premente responder às  necessidades da população na construção de uma infra-estrutura 
que albergue o Lar, Centro de Dia, Jardim de Infância e ATL, uma vez que, na proximidade, 
as freguesias que dispõem de equipamentos similares estão a uma distância considerável, 
nomeadamente, Caranguejeira +/- 5km, Bidoeira +/- 8 km, Arrabal, +/- 10 km e Leiria +/- 8 
km. 
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A Junta não possui terreno com área suficiente para a construção do equipamento, no 
entanto foi doado à Instituição um terreno com 18.390 m², com a condicionante de Reserva 
Ecológica Nacional e uso de Reserva Agrícola Nacional. 

O terreno é também uma mais valia pela sua acessibilidade (E.N. 350) e pela sua 
localização junto ao complexo desportivo da freguesia, o que permite a prática de desporto, 
com uma deslocação mínima dos utentes, sejam idosos ou crianças. 

A Câmara Municipal de Leiria entende tratar-se de um projecto de relevante interesse 
público, na aposta de prestação de serviços à comunidade, na centralização de vários 
equipamentos, na requalificação e rentabilização de espaços públicos e na prestação de 
serviços que proporcionem melhor qualidade de vida aos cidadãos da Freguesia de Santa 
Eufémia. 

A Câmara face à informação supra delibera por unani midade considerar o 
projecto de interesse público e solicitar a respect iva desafectação da RAN e REN, da 
área proposta, dando seguimento à aprovação em Asse mbleia Municipal. 

A Vereadora Dr.ª Manuela Santos apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Tanto quanto julgo saber, o Secretário e Tesoureiro da Junta de Freguesia de 
Santa Eufémia apresentaram a sua demissão no dia 9 do corrente mês. 

Não deixa de ser curioso pois, que no passado dia 23, o Presidente da referido 
Junta tenha vindo interceder junto desta Câmara, para que diligencie no sentido de 
desafectar da R.E.N. e R.A.N., uma parcela de terreno pertencente a uma instituição de 
solidariedade social sediada em Santa Eufémia, para aí ser construído um lar. 

O terreno em questão, embora próximo da via principal, localiza-se perto da 
ribeira dos Mortórios, pelo que provavelmente não será o mais adequado à implantação dos 
equipamentos referidos na exposição da AMBESSE. 

Pese embora as observações referidas, o fim social subjacente ao pedido 
efectuado, leva-me a votar favoravelmente, e a congratular-me com a rapidez com que este 
assunto foi despachado, contrariamente ao que normalmente acontece. 

Que esta rapidez seja um exemplo a seguir”. 

** 

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 cinquenta minutos mandando que, de tudo para constar, 



 

CMLeiria/ Acta n.º 33 de 2005.09.26 

0001609 (36) 

se lavrasse a presente Acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa, 
em regime de substituição, mandei escrever e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 26 de Setembro de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 
por delegação de competências,  

conforme despacho n.º 8976/05, publicitado por 
 Edital n.º 117/05, de 20 de Julho 

 


