
 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2005.09.12 

0001518 (1) 

 

Acta n.º 31 
Aos doze 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 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

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 5 de Setembro, cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:  
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Ponto número um 
1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. Fixação da taxa da Derrama para o ano de 2006 

4. XX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

 
Ponto número dois 

1. Estágios profissionais 

2. Voto de pesar 

 

Ponto número três 
1. Ratificação de Despachos. Licenças Especiais de Ruído (Ent.21937/05 e  

22650/05)  

2. Licença Especial de Ruído. Associação Recreativa Cultural Desportiva de Vale do 
Horto (Ent-21704/05) 

3. Condomínio do Prédio sito na Rua da Cidade Tokushima Lote 17. Restituição de 
taxa paga em excesso (Ent.20696/05) 

 

Ponto número quatro  

1. Cedência gratuita do autocarro do Município 

2. Escola Secundária Domingos Sequeira – Dia Comemorativo das Bibliotecas 
Escolares. Apoio  

3. Junta de Freguesia de Boa Vista. Transferência de verba 

4. Projecto Mus-E/Leiria – 2004/2005. Apoio 

5. Apoio a projectos para o 1.º ciclo da Freguesia de Caranguejeira  

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

 

Ponto número cinco 
III Torneio Distrital de Futsal da SINTAP 

 

Ponto número seis 
Carta de Conforto e "Side Letter" a apresentar pelo Município de Leiria no âmbito do 

Contrato de Empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos à Firma "Gestinleiria - 
Parques Empresariais de Leiria, S.A." 
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Ponto número sete 
Proposta de cedência da casa florestal do Carriço, moradia E-40, Freguesia de 

Bidoeira de Cima 

 

Ponto número oito 
Proposta de Candidatura à Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potencial 

Energético e Racionalização de Consumos (MAPE), do Programa Operacional da Economia 
(POE) – Eixo 2 – Medida 2.5. 
 

Ponto número nove 
1. Escritura de Permuta a celebrar entre o Município de Leiria e Maria de Lurdes 

Lagoa 

2. Semana Europeia da Mobilidade - Alterações ao Trânsito 

 
Ponto número dez  

1. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas 

2. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco 

** 

Período Antes da Ordem do Dia 

N.º 1413/05 O senhor vereador Dr. Gonçalo Lopes apresentou um voto de pesar pelo 
falecimento do Deputado da Assembleia Municipal Rui Caseiro que a seguir se transcreve: 

“No dia 10 de Setembro, Rui Caseiro perdeu o seu último combate, vivido até ao fim com 
impressionante coragem e lucidez. A sua morte, causou generalizada consternação e pesar, 
constituindo pesada perca. 

Destacado militante e dirigente do P.S. Leiria, tendo sido um dos fundadores do P.S. em 
Leiria, Rui Caseiro foi um autarca fascinante, dedicado e atento ao bem público e ao 
desenvolvimento do concelho de Leiria e da freguesia dos Marrazes, de onde era natural. 

Enquanto deputado da Assembleia Municipal de Leiria, Rui Caseiro mostrou a sua rica e 
forte personalidade, combinando a vigorosa defesa das suas convicções com a avaliação 
rigorosa dos problemas da nossa autarquia, em especial na área da prestação de contas, 
tema em que era especialista. 

Com este voto de pesar a Câmara de Leiria exprime a sua profunda mágoa pelo falecimento 
de Rui Caseiro, inclinando-se perante a sua memória e presta-lhe sentidamente uma 
derradeira e merecida homenagem, endereçando sinceras condolências à família enlutada. 

A Câmara deliberou por unanimidade subscrever este voto de pesar.  

** 
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N.º 1414/05 O vereador Dr. Gonçalo Lopes a propósito de uma notícia de carácter 
político publicada num órgão da comunicação social, teceu críticas por um dos  Assessores 
do Gabinete da Presidência  da Câmara ter prestado declarações enquanto Assessor da 
candidata à Presidência da autarquia Dr.ª Isabel Damasceno.  

Considerou que depois da aprovação de um conjunto de princípios, embora 
nenhum desse tivesse lá incluído, as pessoas que trabalham na Autarquia deveriam 
distinguir o exercício dessas funções e o de funções ao serviço de campanhas partidárias. 

O vereador Dr. Vítor Lourenço  a este propósito referiu que em democracia, não 
eram cortados os direitos de exercício político a nenhum cidadão, independentemente do 
cargo profissional que ocupam. 

A Senhora Presidente  esclareceu que a pessoa fez declarações mas em nome 
da candidata e não no papel de Assessor do Gabinete da Presidência do Município. 

** 

N.º 1415/05 O vereador Dr. Gonçalo Lopes disse não concordar que a um mês das 
eleições autárquicas, se abrissem concursos para ingresso no quadro de pessoal da 
Câmara. As vagas postas a concurso resultam da nova organização e algumas vagas 
destinam-se a pessoas que se encontram nos lugares. 

A Senhora Presidente  disse que as vagas existem no novo quadro de pessoal 
sendo importante para o bom funcionamento da Autarquia o preenchimento das mesmas. 

Aquando da aprovação do novo quadro de pessoal, entendeu-se que não se 
deveria abrir concurso para lugares de dirigente. Nos demais casos, tendo em conta que os 
concursos decorrem durante um largo período de tempo, e sendo a decisão tomada pelo 
novo executivo, considerou-se ser importante ir avançando com os processos. Aliás esta 
metodologia foi apresentada à Câmara aquando da aprovação do novo quadro de pessoal e 
organigrama. 

** 

Ponto número um 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1416/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 9 de Setembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.883.141,28, sendo de Operações 
Orçamentais €3.187.674,41 e de Operações de Tesouraria €695.466,87. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1417/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 5 a 9 de Setembro de 2005, correspondente às Ordens de 
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Pagamento Gerais n.ºs: 6229, 6230, 6232, 6451, 6452, 6470, 6607, 6624, às Ordens de 
Pagamento de Facturas n.ºs: 5717, 5751, 5976, 5940, 5993, 6059, 6123, 6125, 6127, 6134 
a 6139, 6141 a 6143, 6145 a 6152, 6154 a 6159, 6168, 6172, 6186 a 6189, 6193, 6198 a 
6201, 6210, 6217, 6253, 6285, 6294 a 6297, 6299, 6307, 6310, 6334, 6353 a 6357, 6374, 
6409, 6414, 6471, 6475, 6482, 6484, 6485, 6491, 6493, 6499, 6500, 6501, 6505, 6506, 
6508, 6509, 6512, 6529, 6553, 6566, 6587, 6588, 6589, 6606, 6637, 6645, 6650 a 6652, 
6654, 6668 e às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 450, 451, 464, 465 no valor total 
de €402.818,79 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

FIXAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA PARA O ANO DE 2006 

N.º 1418/05 A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida  pela alínea a) do 
n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se tembro, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e tendo em  conta o disposto no artigo 18.º do 
Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, na redacção actual d elibera por maioria, com os votos 
contra do vereador Dr. Hélder Roque, vereadores ele itos pelo Partido Socialista e 
vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, propor o lançamen to de uma derrama para o ano 
de 2006 de 10% sobre a colecta do Imposto sobre o r endimento das Pessoas 
Colectivas (IRC) gerado na área geográfica do conce lho que exerçam, a título 
principal, uma actividade de natureza comercial, in dustrial ou agrícola, para reforço 
da capacidade financeira do Município, conforme o n .º 2 do artigo 18.º da citada Lei. 

Mais delibera submeter à aprovação da Assembleia Mu nicipal de acordo 
com a alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da referida  Lei n.º 169/99. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque, mantém o seu voto contra tal como nas 
deliberações anteriores. Não concorda com a derrama tal como ela é proposta, num 
momento de conjuntura económica difícil para as empresas, com mais falências e maior 
número de desempregados. A derrama acarreta ainda maiores dificuldade às empresas.  

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista  votaram contra por 
considerarem que embora a derrama seja uma fonte de financiamento importante para 
quase todas as Câmaras, o financiamento obtido por esta via deverá ser  integralmente 
utilizado nos SMAS em obras de saneamento e requalificação da rede de água.  

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  disse que o seu voto era contra 
esta proposta uma vez que se tratava de definir a taxa máxima para um imposto que vai 
sobrecarregar as empresas sem que se tenha uma avaliação de qual o retorno ou 
contrapartida que esse imposto venha a trazer em termos de desenvolvimento e da 
melhoria da qualidade de vida no concelho. 

A Sr.ª Presidente esclareceu que, a transferência para os SMAS de 50% do 
produto das derramas é uma medida tomada desde o início, de modo a contribuir para as 
despesas naquele sector. Os outros 50% são um  valor a serem aplicados em obras 
dependentes destas receitas, como é o caso da habitação social e outras em curso no 
Concelho. 
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Acrescentou também que foi estudado o efeito da aplicação da derrama quando 
foi aplicada e o impacto na deslocalização de empresas não existiu. 

Realçou ainda o facto da Derrama ser um imposto que incide apenas sobre o 
lucro das empresas. Só pagam as que tiverem resultados positivos. 

** 

XX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

N.º 1419/05 Presente a 20.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 20.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 19.ª alteração ao Plano de Actividades e na 17.ª 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 aprovar a 
20.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005 com 
inscrições/reforços no montante de €1.079.925,58 e diminuições/anulações no 
montante de €881.132,73 e a 20.ª alteração ao Orçam ento para o presente ano de 
2005, com inscrições/reforços e diminuições/anulaçõ es no montante de €1.017.432,58 
cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dois 
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 

N.º 1420/05  Presente a informação da Divisão de Recursos Humanos que se transcreve: 

 “Em 1 de Maio de 2005 foi celebrado um Contrato de Formação em Posto de 
Trabalho com a Licenciada em Arquitectura Vanda Cristina Gomes Carpalhoso.  

O Contrato foi celebrado ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional , pelo período de 9 meses. 

Ao abrigo da cláusula 7ª do Contrato de Formação em Posto de Trabalho a 
estagiária solicitou a cessação do mesmo, com efeitos a 1 de Setembro de 2005 (inclusive). 

Uma vez que já houve reembolsos feitos pelo Centro de Emprego de Leiria, 
discrimina-se no quadro seguinte o balanço final, com o valor a ser restituído ao Centro de 
Emprego de Leiria: 

 

 Valor 
reembolsado 

pelo IEFP 

Despesa 
efectuada 

Valor a restituir 
ao IEFP 

Bolsa de Estágio €2.510,50  €2.008,40  €502,10  
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Seguro de Acidentes €82,97  €66,16  €16,81  
Subsídio de Transporte €171,85  €137,48  €34,37  
Orientador de Estágio €374,70  €299,76  €74,94  

Total €3.140,02  €2.511,80  €628,22  
 

De acordo com o quadro anterior deverá ser restituída ao Centro de Emprego de 
Leiria a importância de €628,22, uma vez que os reembolsos totalizam €3.140,02  relativo a 
5 meses de estágio, enquanto que as despesas realizadas totalizam €2.511,80  relativas a 4 
meses de estágio efectivamente prestado.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou p or unanimidade 
autorizar a restituição de €628,22 (seiscentos e vi nte e oito euros e vinte e dois 
cêntimos) ao Instituto de Emprego e Formação Profis sional. 

** 

VOTO DE PESAR 

N.º 1421/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um  voto de profundo pesar à trabalha dora contratada desta Câmara 
Municipal, Maria Alexandra Simão de Sousa, pelo fal ecimento de seu pai, tendo a 
Câmara  deliberado unanimidade concordar. 

** 

Ponto número três 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS. LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍ DO (ENT.21937/05 E  
22650/05) 

N.º 1422/05 Presentes os requerimentos a solicitar licença especial de ruído, dos quais 
constam Despachos de autorização da Sr.ª Presidente da Câmara, conforme a seguir se 
menciona:  

Nome do requerente 
Natureza do 

evento 
Dia/hora do 
evento Localização 

Despacho 
de 

autorização 

José Humberto dos Reis 
Moital 

Festa de anos 

27/08 e  
28/08/2005 
das 20h00m 

à 1h00m  

Monte Redondo 2005/08/25 

Pedro Gil Frade Mourouço Evento Musical  
03/09/2005 
das 00h00m 
às 7h00m 

Alcogulhe de Cima - 
Maceira 

2005/08/31 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar os Desp achos da Senhora 
Presidente da Câmara a deferir os pedidos, sendo a última apenas das 00h00m às 
6h00m, mediante emissão de  licenças especiais de r uído para o efeito. 

** 
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LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CU LTURAL 
DESPORTIVA DE VALE DO HORTO (ENT-21704/05) 

N.º 1423/05 Presente o requerimento da Associação Recreativa Cultural Desportiva de 
Vale do Horto, com sede na Rua da Associação Vale do Horto, Azoia, a solicitar licença 
especial de ruído para realização de prova de motocross a efectuar no dia 18 de Setembro  
do corrente ano, no horário compreendido entre as 10h00m e as 17h00m. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido,  mediante emissão de 
licença especial de ruído para o efeito. 

** 

CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DA CIDADE TOKUSHIM A LOTE 17. 
RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA EM EXCESSO (ENT.20696/05) 

N.º 1424/05 Em 6/5/2005 foi solicitado pela exponente uma inspecção periódica (no valor 
de €80,00) para o elevador com o n.º EE.10.09.0870, cuja avaliação foi efectuada em 
8/6/2004 e não se encontrando o dito elevador em condições, foi emitido pela entidade 
inspectora uma nota de claúsulas condicionantes à aprovação. 

Assim, e consequentemente, deveria ser efectuado um pedido de reinspecção (no valor de 
€45,00) após o cumprimento daquelas condições. 

No entanto tal não aconteceu e a exponente solicitou de novo uma inspecção periódica em 
01/10/2005, pagando a mais €35,00.  

A exponente vem agora pedir que lhe seja reembolsada esta quantia que efectivamente 
pagou em excesso. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade autorizar a 
restituição ao Condomínio do Prédio sito na Rua da Cidade Tokushima Lote 17 no 
montante de €35,00 (trinta e cinco euros) relativa à cobrança paga em excesso. 

** 

Ponto número quatro 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 

N.º 1425/05 Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares apresentado por União Desportiva de Caranguejeira – (ENTFE-5390/05), para o dia 
4 de Setembro de 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. 

** 

ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA – DIA COMEMORAT IVO DAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES. APOIO  
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N.º 1426/05 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é do 
seguinte teor: 

“O conjunto de Bibliotecas Escolares do Concelho de Leiria – vulgarmente 
designadas por Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares, em reunião havida no passado 
dia 12 de Julho na Biblioteca da Escola Secundária Domingos Sequeira, decidiu este ano 
comemorar o “Dia das Bibliotecas Escolares” – 24 de Outubro/05, conjuntamente, com uma 
mesma actividade que assinalasse o dia. 

No seguimento desta proposta decidiu-se realizar um concurso de Fotografia, 
aberto a toda a comunidade escolar do concelho, dividido em 5 categorias de Prémios a 
atribuir. 

Neste contexto, a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira foi contactada no 
sentido de colaborar no Projecto. Esta colaboração expressar-se-á na recepção dos 
trabalhos com vista a uma exposição final, com os melhores, e na integração do Júri de 
Avaliação. 

Os encargos financeiros com este Projecto são diversos, como tal, proponho a 
atribuição pela Câmara Municipal de Leiria, de uma verba no valor de €250,00 (duzentos e 
cinquenta euros) para a Escola Secundária Domingos Sequeira, que se destina a: 

� comparticipar parte das despesas de impressão do Cartaz de divulgação, 
alusivo ao Dia das Bibliotecas Escolares; 

� patrocinar um dos cinco prémios a atribuir.” 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da a línea d) do n.º 1 do 
artigo 13.º e da alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 
da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade aprovar 
a proposta e transferir a verba no valor de €250,00  (duzentos e cinquenta euros) para 
a Escola Secundária Domingos Sequeira, que se desti na a comparticipar as despesas 
a efectuar com a comemoração do “Dia das Biblioteca s Escolares” (2005-A-46). 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE BOA VISTA. TRANSFERÊNCIA DE V ERBA 

N.º 1427/05 Presente o oficio n.º 313/05 da Junta de Freguesia de Boa Vista (anexado 
com documentos de despesas efectuadas), datado de 18 de Agosto de 2005, Ent. 
21829/05, solicitando a verba no valor de €,1.400,00 referente ao pagamento de trabalho 
acrescido em regime de tarefa, da Auxiliar de Acção Educativa (350h de 13 de Abril a 22 de 
Julho de 2005), prestado no Jardim de Infância de Boa Vista, que decorre da mudança de 
instalações, por motivo de obras de ampliação/beneficiação. 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da a línea g) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e  da alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção d ada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro, delibera por unanimidade concordar com o p agamento e transferir a verba no 
valor de €1.400,00 (mil e quatrocentos euros), para  a Junta de Freguesia de Boa Vista, 
para fazer face aos encargos havidos com a prestaçã o de trabalho da Auxiliar de 
Acção Educativa, que decorreu no Jardim de Infância  de Boa Vista entre 13 de Abril a 
22 de Julho de 2005 (2005-A-20). 
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** 

PROJECTO MUS-E/LEIRIA – 2004/2005. APOIO 

N.º 1428/05 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é do 
seguinte teor: 

 “Considerando o ofício com registo de entrada n.º 20122, de 29/07/2005, da Associação 
Menhuin Portugal, datado de 22/07/2005, a solicitar apoio para o desenvolvimento do 
Projecto MUS-E/Leiria 2004/2005; 

Considerando a parceria estabelecida com a Associação Menhuin Portugal, com vista ao 
desenvolvimento do projecto MUS-E em Leiria, nomeadamente, nas Escolas do 1.º CEB de 
Marrazes e Quinta do Alçada; 

Considerando o contributo deste projecto na integração, nas nossas escolas, de crianças de 
diferentes culturas;  

Considerando que o projecto para o ano lectivo 2004-2005 decorreu de acordo com o 
previsto; 

Propõe-se a atribuição de uma verba no valor de €12.600,00, à Associação Menhuin 
Portugal para fazer face às despesas com o desenvolvimento do Projecto MUS-E em Leiria, 
no ano lectivo (2004/2005). 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da a línea d) do n.º 1 do 
artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e  da alínea l) do n.º 1 e alínea b) do n.º 
4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setemb ro, com a redacção dada pela Lei n.º 
5-A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir um apoio no valor de 
€12.600,00 (doze mil e seiscentos euros), à Associa ção Menhuin Portugal, para fazer 
face às despesas com o desenvolvimento do Projecto MUS-E no ano lectivo 
2004/2005 (2005-A-44). 

** 

APOIO A PROJECTOS PARA O 1.º CICLO DA FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA 

N.º 1429/05 Presente uma informação com registo interno 10716/05, referente ao assunto 
em epígrafe, que é do seguinte teor: 

 “Considerando que a EB 2, 3 Dr. Correia Alexandre é a sede do Agrupamento de Escolas 
da Caranguejeira e Santa Eufémia; 

Considerando que a EB 2, 3 Dr. Correia Alexandre recebe as crianças do 1.º Ciclo da 
Freguesia de Caranguejeira para o desenvolvimento de actividades dos Tempos Livres e de 
Educação Física e “Experimenta: Ciência para todos”; 

Considerando que a EB 2, 3 Dr. Correia Alexandre fornece os almoços a todas as escolas 
do 1.º Ciclo da Freguesia; 

Considerando a necessidade de adaptação de espaços, nomeadamente ao nível exterior, 
para receber as crianças do 1.º Ciclo; 
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Considerando a parceria entre a Junta de Freguesia da Caranguejeira a Câmara Municipal 
de Leiria e o Agrupamento de Escolas de Caranguejeira na realização das obras 
necessárias. 

Propõe-se a atribuição de uma verba de €13.030,00 à Junta de Freguesia da Caranguejeira 
para fazer face ás despesas de adaptação e funcionamento da Escola.” 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da a línea d) do n.º 1 do 
artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e  da alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º e 
alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de Setembro, com a redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliber a por unanimidade concordar com a 
proposta apresentada e transferir a verba de €13.03 0,00 (treze mil e trinta euros), para 
a Junta de Freguesia de Caranguejeira para fazer fa ce às referidas despesas (Cód. 
Proj. Acção -  2005-A-23). 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CONCURSO LIMITADO. ANO LECT IVO 2005/2006 

N.º 1430/05 Presente as Actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas do 
concurso realizado para o transporte de um aluno residente em Carvide (Circuito Especial 
n.º 20) durante o ano lectivo 2005/2006, que são do seguinte teor: 

“Aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e cinco, nesta cidade de 
Leiria e Instalações do Edifício Maringá, pelas dez horas e trinta minutos, reuniram os 
Senhores Paulo Manuel F. G. Felício, Isabel M.ª Pereira Ferreira Quintal e M.ª da Graça 
Monteiro Videira, os quais constituem o Júri para a abertura das propostas apresentadas 
para os TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 
2005/2006 - , conforme convites da C.M.L. datados de 01 de Setembro, a fim de 
procederem ao acto formal de abertura de propostas. 

De harmonia com o disposto no art.º 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos invólucros 
exteriores e de seguida, dos que continham a indicação exterior de “Documentos”, tendo-se 
verificado que a lista dos concorrentes, de acordo com a ordem de entrada dos invólucros, é 
a seguinte: 

- AVELINO PEREIRA CORREIA 
- TÁXIS GERMANO E PARREIRA, LD.ª 
Rubricados e guardados os invólucros e os documentos, procedeu-se à abertura 

das propostas dos concorrentes abaixo mencionados que apresentaram os seguintes 
valores: 

N.º 20 - ESCOLA EB 2 PADRE FRANCKLIM – VIEIRA DE LE IRIA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Carvide 
AVELINO PEREIRA CORREIA .......................................................... € 8,00/Dia 
TÁXIS GERMANO E PARREIRA, LD.ª ............................................... € 8,40/Dia 

Nota:  A proposta do concorrente Táxis Germano e Parreira, Ld.ª apresentava-
se rasurada (c/ corrector) 

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

“Aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e cinco, pelas onze 
horas e trinta minutos, reuniu nas Instalações do Edifício Maringá, a Comissão de Análise 
de Propostas do Concurso para Transportes Escolares – Circuitos Especiais – Ano Lectivo 
2005/2006, designada pela Exm.ª Senhora Presidente da Câmara em 27/07/2005, para 
proceder à apreciação das propostas admitidas no concurso supra referido, constituída 
pelos Senhores: 

- PAULO MANUEL F. G. FELÍCIO – Técnico Superior de 2.ª Classe; 
- ISABEL M.ª PEREIRA FERREIRA QUINTAL, Educadora de Infância; 
- M.ª DA GRAÇA MONTEIRO VIDEIRA – Assistente Adm.ª Especialista 
Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada 

pela Comissão de Abertura de Propostas, na qual se conclui que foram admitidos os dois 
concorrentes presentes ao concurso. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 
Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, e Portaria n.º 766/84, de 
27 de Setembro, - esta Comissão propõe adjudicar o Circuito n.º 20 a AVELINO PEREIRA 
CORREIA pelo valor de € 8,00/Dia (oito euros), por ser o concorrente que apresentou a 
proposta de mais baixo preço. 

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

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com o proposto no 
relatório da comissão de análise acima transcrito, delibera por unanimidade adjudicar 
o Circuito Especial n.º 20 ao concorrente AVELINO P EREIRA CORREIA pelo valor de 
€8,00/Dia. 

Mais delibera, por considerar urgente, dispensar a audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar tigo 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), na redacção dada  pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro. 

** 

Ponto número cinco 
III TORNEIO DISTRITAL DE FUTSAL DA SINTAP  

N.º 1431/05 Presente o oficio com entrada n.º 21918/05, de 22/08/05, da Secção Distrital 
de Leiria do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), no qual 
solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização da Fase Final do III Torneio 
Distrital de Futsal da SINTAP, no próximo dia 1 de Outubro de 2005, em Leiria. 

Considerando que: 

O torneio em epígrafe é composto por 8 equipas do Distrito de Leiria, 3 delas em 
representação do Concelho, designadamente a Câmara Municipal de Leiria (Obras Sociais), 
Serviços Municipalizados de Leiria (SMAS) e  SIMLIS; 

Esta fase da competição tem como objectivo o apuramento do Campeão Regional, que 
disputará a Fase Final – Torneio Nacional de Futsal da SINTAP; 
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Um torneio desta índole proporciona, aos cerca de 100 jogadores e funcionários de diversos 
sectores da administração pública envolvidos, um salutar convívio desportivo; 

Propõe o Sr. Vereador Dr. Daniel Pereira a atribuição de um apoio para fazer face a 
despesas inerentes ao evento, no valor de €900,00 (novecentos euros). 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das dispos ições conjugadas da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e 
da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade atribuir 
um apoio financeiro no valor de €900,00 (novecentos  euros), à Secção Distrital de 
Leiria do Sindicato dos Trabalhadores da Administra ção Pública (SINTAP). 

** 

Ponto número seis 

CARTA DE CONFORTO E "SIDE LETTER" A APRESENTAR PELO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA NO ÂMBITO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONCEDID O PELA CAIXA 
GERAL DE DEPÓSITOS À FIRMA "GESTINLEIRIA - PARQUES EMPRESARIAIS DE 
LEIRIA, S.A." 

N.º 1432/05 Presente as minutas de “carta de conforto “ e de “side letter” a apresentar 
pelo Município de Leiria à Caixa Geral de Depósitos, S. A. no âmbito do contrato de 
empréstimo celebrado entre esta instituição bancária e a firma GESTINLEIRIA – PARQUES 
EMPRESARIAIS DE LEIRIA, S. A., cujo teor se transcreve: 

“ CARTA CONFORTO 

O MUNICÍPIO DE LEIRIA, com sede no Largo da República, pessoa colectiva n.º 
505.181.266, declara que tem conhecimento do contrato de empréstimo n.º 
9729.000876182.0019, no montante de EUR. 6.800 000,00 (Seis milhões e oitocentos mil 
euros), concedido pela CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA, com sede em Lisboa, na 
Avenida João XXI, n.º 63, e através da sua Agência em Leiria, à firma GESTINLEIRIA – 
PARQUES EMPRESARIAIS DE LEIRIA, SA  

Através desta carta, compromete-se  a desenvolver os melhores esforços junto da mutuária, 
para que esta cumpra  atempadamente as suas obrigações junto da CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS, S.A. 

Que, no caso de a empresa GESTINLEIRIA – PARQUES EMPRESARIAIS DE LEIRIA, SA , 
pela sua actividade e delapidação do património, poder vir a comprometer o ressarcimento 
do empréstimo à CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S,A nos termos e condições assumidas 
no aludido contrato, e que, no caso de atraso no pagamento de qualquer prestação,  
compromete-se, mediante comunicação da Caixa, a providenciar para que a conta de 
Depósitos à Ordem da mutuária seja de imediato provisionada, para fazer face à reposição 
de qualquer verba que se torne necessária à regularização das prestações em mora. 

 “SIDE LETTER 

Tendo em consideração o contrato de empréstimo celebrado entre a GESTINLEIRIA - 
PARQUES EMPRESARIAIS DE LEIRIA, SA, e a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA, em 
31/08/2005, o MUNICÍPIO DE LEIRIA compromete-se a manter as suas actuais 
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participações no capital social da referida sociedade devedora, enquanto se mantiver em 
vigor o supracitado contrato de empréstimo, ficando cientes que a CGD poderá considerar 
vencido o empréstimo e exigir o seu imediato pagamento em caso de incumprimento do 
presente compromisso.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
as minutas da “Carta de Conforto” e da “Side Letter ” a apresentar pelo Município de 
Leiria à Caixa Geral de Depósitos, S.A. no âmbito d o contrato de empréstimo 
celebrado entre esta instituição bancária e a firma  “GESTINLEIRIA –PARQUES 
EMPRESARIAIS DE LEIRIA, S. A.”. 

Mais delibera conferir poderes à Senhora Presidente  da Câmara Municipal 
para proceder à assinatura dos referidos documentos . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número sete 
PROPOSTA DE CEDÊNCIA DA CASA FLORESTAL DO CARRIÇO, MORADIA E-40, 
FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA 

N.º 1433/05 Presente a comunicação da Direcção Geral do Património registada sob o n.º 
ENT. 20575/2005 na qual propõem a cedência, a título definitivo, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 97/70, de 13 de Março, da casa florestal do Carriço e designada por Moradia E-40, pelo 
montante de €52.000,00.  

A Câmara, após análise ao processo e no uso da comp etência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade aceitar 
a cessão, a título definitivo, da moradia E-40, sit a em Carriço, freguesia da Bidoeira de 
Cima, pelo preço de €52.000,00, (cinquenta e dois m il euros) destinando-se aquele 
imóvel a ampliação do edifício do Jardim de Infânci a de Bidoeira de Baixo e 
alargamento da via pública.   

Mais delibera conceder poderes à Sr.ª Presidente da  Câmara para outorgar 
o competente auto de cessão. 

** 

Ponto número oito 
PROPOSTA DE CANDIDATURA À MEDIDA DE APOIO AO APROVE ITAMENTO DO 
POTENCIAL ENERGÉTICO E RACIONALIZAÇÃO DE CONSUMOS ( MAPE), DO 
PROGRAMA OPERACIONAL DA ECONOMIA (POE) – EIXO 2 – M EDIDA 2.5. 

N.º 1434/05 A adesão de Portugal à União Europeia implica um processo de 
modernização da economia por forma a garantir a continuidade e a sustentabilidade do 
desenvolvimento económico. Este processo de modernização surge reflectido no programa 
Operacional da Economia, o qual se apresenta como um programa de médio prazo, com um 
período de actuação entre 2000 e 2006, inserido no segundo eixo do PDR/QCA III, 
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fundamentando-se na operacionalização coerente de políticas públicas traçadas a partir do 
Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES) e dos domínios 
prioritários do QCA III. Nesta perspectiva, os eixos 2 e 3 do POE permitem a realização de 
parcerias e iniciativas públicas, nomeadamente entre os municípios e os organismos do 
Ministério da Economia, por forma a incentivar os investimentos em racionalização 
Energética. Atendendo às finalidades do POE e à necessidade de  racionalizar a utilização 
da energia, o Município de Leiria apresentou uma candidatura à Medida de Apoio ao 
Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização de Consumos (MAPE) do 
Programa Operacional da Economia (POE) – Eixo 2 – Medida 2.5. 

Tendo a candidatura sido aprovada com o investimento elegível de EUR 442.675,00 e 
comparticipação de  EUR 221.337,50, e estando a acção inscrita no PPI 2005-2008 
(Objectivo 3.2.2.1. e Acção 2005/I/258) é agora necessário proceder à assinatura do 
contrato com o IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 
Investimento. O contrato é um contrato-tipo. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade concordar e 
conferir poderes à Sr.ª Presidente para assinar o c ontrato a celebrar  com o IAPMEI. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número nove 
ESCRITURA DE PERMUTA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO D E LEIRIA E MARIA 
DE LURDES LAGOA 

N.º 1435/05 Presente o processo administrativo relativo ao assunto referido em epígrafe, o 
qual mereceu uma explicação do Vereador Sr. Eng.º Fernando Carvalho, quanto aos termos 
do negócio jurídico de permuta. 

Sobre o assunto o vereador Dr. Hélder Roque teceu algumas considerações, 
nomeadamente parecer-lhe que a metodologia seguida para trazer este assunto a reunião 
não ser a melhor, já que era susceptível de indiciar estar o mesmo a ser objecto de 
tratamento privilegiado. Em termos de metodologia, havendo mais parcelas de terreno onde 
a Câmara de Leiria pretende estabelecer uma zona verde, deveriam vir a reunião os 
processos todas em conjunto. 

Não se sabe das negociações relativamente aos proprietários das parcelas 1,3 e 
4. 

Mais disse que a propósito da construção da estrada para a Marinha Grande, a 
metodologia adoptada foi diferente. 

Por outro lado, o terreno não está infra-estruturado e é permutado por outro que 
está e da avaliação a consideração de tais circunstâncias não resulta evidente. Não percebe 
como se chegou aos valores apresentados. 

Noutras circunstâncias, a Câmara de Leiria recorreu a peritos externos. Até para 
salvaguardar a posição da Autarquia - e sem fazer qualquer juízo de valor quanto aos 
técnicos que intervieram no processo em apreço – deveria esta recorrer a uma outra 
avaliação, que lhes desse mais dados concretos. 
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O vereador Eng.º Fernando Carvalho  esclareceu que a avaliação está 
totalmente justificada e especificada, tal como consta no Quadro 2. 

Os avaliadores são experientes e até são consultados pelas Repartições de 
Finanças o que refuta a opinião do vereador Dr. Hélder Roque. 

Acontece que a Câmara por vezes recorre a peritos externos quando a avaliação 
exige um enorme trabalho de campo (identificação das parcelas, cadastro, etc) ou quando a 
contraparte exige um outro perito. 

O facto do terreno da Av. 25 de Abril não estar infra-estruturado está traduzido 
na diferente avaliação para infra-estruturas no valor de €105.000. 

Considerou estarem perante um excelente negócio, concluindo-se agora um  
processo negocial que dura há mais de dois anos obtendo-se a garantia que o terreno será 
alvo de uma intervenção paisagística consentânea com a localização privilegiada que 
possui no morro do Castelo. Poderá, assim, desenvolver-se uma intervenção na sequência 
do projecto Polis, valorizando ainda mais aquela zona sob o ponto de vista urbanístico. 

Mais disse que a negociação em bloco ou em conjunto com vários proprietários é 
sempre muito difícil e nem sempre com os melhores resultados. 

Ainda assim pode, desde já, garantir que em breve se verificarão novidades 
acerca da evolução do processo negocial, dos terrenos envolventes, estando também bem 
encaminhados na sua maioria. 

O vereador Dr. Gonçalo Lopes  considerou que este assunto deveria ter sido 
apresentado em bloco. A margem de manobra entre a Câmara de Leiria e os negociadores 
é conhecida de todos. 

O timming é relativo: o assunto foi trazido a semana passada; lembrando que o 
PDM encontra-se em revisão. 

Em termos financeiros não consegue dizer se o negocio é ou não bom. Por se 
tratar de uma decisão política, deveria ter-se uma ideia concreta do tipo de intervenção que 
se pretende para aquela zona. Considerou ainda que mesmo que fique registado em Actas, 
não há garantias que no futuro aquela zona se destine a espaço verde. 

A garantia que os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista querem - e que não 
têm - é que aquele espaço se destina a espaço verde. A intenção da Senhora Presidente 
embora boa, é insuficiente. 

Dizendo não querer prejudicar a dona do terreno, relembrou também que a 
Câmara de Leiria não é o elo mais fraco desta negociação. 

A vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  considerou que sob o ponto de vista 
urbanístico a solução estava correcta. No entanto, havendo outros processos negociais em 
curso, deveriam vir todos juntos a reunião para decisão. 

A Senhora Presidente  disse que tem que ser dado um primeiro passo para o 
processo chegar ao fim. 

Relativamente às parcelas 1, 3 e 4  o processo negocial está a avançar.  

Relembrou que o vereador Eng. Fernando Carvalho sempre se manifestou 
disponível para explicar a cada vereador o estado das negociações e qual o seu ponto de 
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situação. Por razões de estratégia negocial não é possível trazer todos os processos ao 
mesmo tempo para decisão do Executivo. 

Ao rematar este processo, os restantes proprietários ficarão a saber que a 
Câmara Municipal de Leiria tem uma estratégia de não construção para a zona em apreço. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por maioria, 
com os votos contra do vereador Dr. Hélder Roque, v ereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves celeb rar uma escritura de permuta com 
Maria de Lurdes Lagoa, nas condições que se seguem:  

O Município de Leiria é proprietário de um prédio u rbano, sito em Arrabalde 
da Ponte, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria , com a área de 3.170m 2, a 
confrontar do Norte com caminho público, do Sul com  Avenida Adelino Amaro da 
Costa, do Nascente com “CJL – Transacções Imobiliár ias e Investimentos, S.A.” e do 
Poente com “Constroideixa – Sociedade de Construçõe s de Condeixa, Lda.”, inscrito 
na matriz predial urbana da referida freguesia sob o artigo n.º 2338 e descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n. º 3052 da mesma freguesia; 

Maria de Lurdes Lagoa é proprietária de um prédio r ústico, sito na Quinta 
do Cabeço, da freguesia e concelho de Leiria, com a  área de 4.500m 2 a confrontar do 
Norte com Avenida 25 de Abril, do Sul com Ana Crist iano Cruz, do Nascente com Luís 
Gaspar e Outros e do Poente com Guilhermino Ferreir a Gomes, inscrito na matriz 
predial rústica da referida freguesia sob o artigo n.º 252 e descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n. º 1763; 

O Município de Leiria vai proceder a uma operação d e destaque nos termos 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, con stante do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 177/2001, de 4 de Julho, da 
qual vão resultar duas parcelas de terreno autónoma s que confrontam com 
arruamentos públicos (primeiro requisito necessário  à operação de destaque), uma, 
aqui designada por “Parcela A”, com a área de 1.362 m2, fica a confrontar do Norte 
com Caminho Público, do Sul com Avenida Adelino Ama ro da Costa, do Nascente 
com CJL – Transações Imobiliárias, Ldª e do Poente com Município de Leiria e a 
outra, aqui designada por “Parcela B”, com a área d e 1.808m, fica a confrontar do 
Norte com Caminho Público, do Sul com Avenida Adeli no Amaro da Costa, do 
Nascente com Município de Leiria e do Poente com Co nstroideixa – Sociedade de 
Construções de Condeixa, Ldª.. 

O Município de Leiria dá a Maria de Lurdes Lagoa a “Parcela A”, atrás 
melhor identificada, com o valor de €2.219.625,00, conforme resulta de relatório de 
avaliação constante do processo administrativo. 

Maria de Lurdes Lagoa dá em troca ao Município de L eiria, e este aceita: 

a) na data de celebração da escritura pública de pe rmuta, o prédio sito na 
Quinta do Cabeço, da freguesia e concelho de Leiria , acima identificado, com o valor 
de €1.054.160,00, conforme resulta de relatório de avaliação constante do processo 
administrativo; 

b) na data da emissão da autorização de utilização,  o piso 1 da edificação a 
construir na “Parcela A”, do prédio sito em Arrabal de da Ponte, da freguesia de 
Marrazes do concelho de Leiria, destinado a comérci o e serviços, com a área de 
430,5m2, livre de quaisquer ónus, encargos ou outras obrig ações,  completamente 
acabado, de  acordo com o projecto de arquitectura e de execução , este último a 
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facultar pela Câmara Municipal de Leiria, bem como com as indicações de pormenor 
dadas por representante da Câmara Municipal de Leir ia, ficando desde já consagrada 
a obrigação de ser construído um acesso mecânico pa ra pessoas com mobilidade 
reduzida a partir do piso 0 até ao piso 1. 

Constitui motivo essencial da formação do interesse  e vontade do 
Município de Leiria e de Maria de Lurdes Lagoa em c elebrar a presente permuta, para 
além do que atrás ficou consagrado, a assunção dos seguintes compromissos: 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) desenvolver um projecto paisagístico que garanta  um bom 
enquadramento com a colina do Castelo de Leiria e a  envolvente. 

b) desenvolver um projecto paisagístico dos arranjo s exteriores a tardoz 
das “Parcelas A e B” resultantes da operação de des taque, bem como a executar os 
trabalhos respectivos.  

Maria de Lurdes Lagoa, ou quem ela indicar, mediant e a apresentação de 
competente instrumento jurídico, obriga-se a: 

a) elaborar todos os projectos necessários ao licen ciamento da edificação 
a construir na parcela de terreno que recebe do Mun icípio de Leiria, sendo que o 
projecto de arquitectura será entregue na Câmara Mu nicipal de Leiria, para ser 
submetido à aprovação deste órgão autárquico, em da ta anterior à certificação do 
destaque (segundo requisito necessário à operação d e destaque), o qual contemplará 
um edifício consentâneo com os parâmetros urbanísti cos previstos no estudo do 
Plano de Pormenor que abrange a área dessa parcela de terreno, em concreto: 

 
Piso Ut i l i zação Área 

p iso  -2  es tac ionamento  720m 2  

p i so  -1  es tac ionamento  720m 2  

p i so  0  comérc io  e  serv iços  372m 2  

p i so  1  comérc io  e  serv iços  430, 5m 2  

p i so  2  hab i tação 615m 2  

p i so  3  hab i tação 615m 2  

p i so  4  hab i tação 615m 2  

p i so  5  hab i tação 540m 2  

Observações :  As á reas dos p isos  são med idas pe lo  pe r íme t ro  
ex ter io r  da imp lan tação dos mesmos.  
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b) executar as obras de construção da edificação no  prazo máximo de 30 
meses a contar da data da emissão da licença de con strução; 

c) entregar, no momento da celebração da escritura de permuta, garantia 
bancária no valor de 1.295.500,00, com a finalidade  de assegurar o bom cumprimento 
das suas obrigações perante o Município de Leiria, com especial relevo para a 
entrega efectiva do piso 1. 

Mais delibera conferir poderes à Sr.ª Presidente da  Câmara para outorgar a 
escritura de permuta, nos termos aqui fixados. 

Por último, delibera condicionar o cumprimento de t udo o que atrás ficou 
consagrado, em especial a celebração da escritura p ública de permuta, à autorização 
da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos no disposto na alínea a) do n.º 6 
do artigo 64.º, conjugado com o disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º ambas da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, e ao visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos e para efeitos 
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 46.º da  Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 

** 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - ALTERAÇÕES AO TRÂNS ITO 

N.º 1436/05 Reconhecendo a necessidade de se desenvolverem esforços de 
sensibilização dos cidadãos para a utilização de modos de transporte mais sustentáveis e 
de se proporcionar a todos uma cidade mais saudável e mais agradável, a Câmara 
Municipal de Leiria decidiu organizar a Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de 
Setembro, sendo o grande acontecimento da semana o Dia Europeu Sem Carros, na 
quinta-feira, dia 22 de Setembro. 

O perímetro que constitui a Zona Sem Trânsito Automóvel (ZSTA) é limitado pelas 
seguintes vias, nas quais ainda é possível circular: Rua de Alcobaça, Rua Comandante 
João Belo, Largo Marechal Gomes da Costa, Rua João de Deus, Largo Alexandre 
Herculano, Ponte Afonso Zuquete, Rua do Lis, Largo Camilo Castelo Branco, Rua 
Comissão de Iniciativa 1931, Rua Anzebino da Cruz Saraiva, Avenida D. João III, Praça do 
Emigrante, Rua da Europa, Avenida Cidade de Maringá, Rotunda da Zona Desportiva, Rua 
Pero Alvito, Avenida Ernesto Korrodi e Rua dos Mártires. 

O fecho dos arruamentos que formam a ZSTA será efectuado durante os dias 17, 18 e 22 
de Setembro. No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade foram programadas várias 
actividades, sendo necessário proceder a alterações ao trânsito com alguma antecedência, 
de forma a permitir a sua preparação.  

As restrições a impor ao trânsito são as seguintes: 

Dia 17 de Setembro: 

• Fecho dos Parques de Estacionamento reservados para as actividades do Dia 
Europeu Sem Carros - alterações a entrar em vigor a partir das 00h00m: 

o Largo 5 de Outubro de 1910, frente ao Edifício Banco de Portugal; 

o Largo 5 de Outubro de 1910, frente à estátua do Papa Paulo VI; 

o Largo Comendador José Lúcio da Silva; 
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• Proibição de estacionamento, excepto para cargas e descargas, em zonas que 
serão parques de estacionamento de conveniência (apoio à logística da zona 
interdita ao trânsito) – a partir das 7h00m: 

o Edifício da Companhia Leiriense de Moagem; 

o Largo Alexandre Herculano (Igreja do Espírito Santo); 

o Rotunda da Zona Desportiva 

• Implementação da ZSTA – entre as 13h00m e as 20h00m; 

• Final da proibição de estacionamento, excepto para cargas e descargas, em zonas 
que serão parques de estacionamento de conveniência – 20h00m; 

Dia 18 de Setembro: 

• Proibição de estacionamento, excepto para cargas e descargas, em zonas que 
serão parques de estacionamento de conveniência – a partir das 7h00; 

• Implementação da ZSTA – entre as 8h00 e as 20h00; 

• Proibição de trânsito de viaturas de transportes públicos de passageiros e taxis no 
acesso ao terminal da Rodoviária do Tejo e à praça de taxis – entre as 13h00 e as 
20h00; 

• Alterações ao trânsito fora da ZSTA, previstas na deliberação de 29 de Agosto, 
referentes à Corrida do Dia Olímpico – entre as 18h00m e o final da prova; 

• Final das restrições ao trânsito – 20h00. 

Dia 22 de Setembro:  

• Fecho dos Parques de Estacionamento reservados para as actividades do Dia 
Europeu Sem Carros - alterações a entrar em vigor a partir das 00h00m: 

o Largo 5 de Outubro de 1910, frente ao Edifício Banco de Portugal; 

o Largo 5 de Outubro de 1910, frente à estátua do Papa Paulo VI; 

o Largo Comendador José Lúcio da Silva; 

• Proibição de estacionamento, excepto para cargas e descargas, em zonas que 
serão parques de estacionamento de conveniência (apoio à logística da zona 
interdita ao trânsito) – a partir das 7h00m: 

o Edifício da Companhia Leiriense de Moagem; 

o Largo Alexandre Herculano (Igreja do Espírito Santo); 

o Rotunda da Zona Desportiva 

• Implementação da ZSTA – entre as 8h00m e as 20h00m; 

• Final das restrições ao trânsito – 20h00m. 

Entre as 13h00m e as 20h00m do dia 18 de Setembro, para permitir o funcionamento do 
serviço de taxis no local mais perto possível dos passageiros dos autocarros, toda a área de 
estacionamento no lado direito da Avenida Heróis de Angola, entre os portões da Rodoviária 
do Tejo e o Largo 5 de Outubro de 1910, ficará para eles reservada, desde as 7h00m do 
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mesmo, sendo para tal proibido o estacionamento e paragem de outros veículos 
automóveis. 

No mesmo período, os veículos de transporte público de passageiros apenas poderão ter 
acesso ao interior do terminal da Rodoviária do Tejo, através da entrada da Avenida Heróis 
de Angola. 

Durante todo o período de implementação da ZSTA (dias 17, 18 e 22 de Setembro), todos 
os veículos de transporte de passageiros, à excepção dos integrados no novo serviço de 
transportes urbanos MOBILIS, ao transitar na Avenida Heróis de Angola, deverão ser 
desviados para a Rua Américo Cortez Pinto. 

A Câmara, face à informação, delibera por unanimida de concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à informação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dez 
TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA. LISTA DE DESPESAS 

N.º 1437/05 Presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências 
para actividades culturais e recreativas, durante o mês de Agosto de 2005, que totalizam o 
valor de €350,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €350,00, referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas levadas a efeito no 
mês de Agosto de 2005. 

** 

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

N.º 1438/05 Presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, durante o mês de Agosto de 2005, que 
totalizam o valor de €3.247,20. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
transferir para o teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €3.247,20, referente às 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, suport adas pelo Teatro José Lúcio da 
Silva durante o mês de Agosto de 2005. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 



 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2005.09.12 

0001539 (22) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2005.09.12 

0001540 (23) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2005.09.12 

0001541 (24) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2005.09.12 

0001542 (25) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2005.09.12 

0001543 (26) 

** 

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

 

T – 175/2002 - CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DAS COL MEIAS – RECTIFICAÇÃO  
À DELIBERAÇÃO Nº.1222/05 DE 01/08/2005. 

N.º 1439/05 Considerando que o valor indicado na deliberação n.º 1346/05, constante da 
acta n.º 29 de 29 de Agosto de 2005, encontra-se incorrecto, deverá o mesmo ser 
rectificado. 

Assim onde se lê “€10.984,05 + IVA” dever-se-á ler “€8.984,05 + IVA.”. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade delib era aprovar a 
rectificação. 

** 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA  

N.º 1440/05 Presente a minuta de protocolo de Delegação de Competências a celebrar 
com as Juntas de Freguesia e para execução das obras constantes do mapa abaixo 
transcrito. 

 “MUNICÍPIO DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : _____________________________________________________ 

Considerando ser convicção deste Município que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas 
de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a 
_________________________________, é celebrado o presente protocolo entre o 
Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
_____________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“__________________________________________________ _______” , que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências  

Constitui objecto do presente protocolo a “_______________________________”, a 
executar na freguesia de ______________.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências  

O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a competência para 
a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito em/na (Freguesia de 
______________)/_____________________, assegurando o respectivo financiamento, no 
montante de Eur. ______________ (valor por extenso). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes  

1 – Compete ao Município de Leiria : 

a) prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta o 
solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ 
exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura 
do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) a sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) a afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar 
a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao 
não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 
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Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de ___________. 

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta 
entidade, até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões  

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

Cláusula Oitava 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
artigo 6º, 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. 

 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia S etembro 2005 
    

Freguesia Est. Ensino Tipo de intervenção 
Orçamento  

Chainça EB1 da Chainça Beneficiação/ampliação de espaço para sala de actividades 
tempos livres €50.000,00 

Memória JI Memória Beneficiação de refeitório e espaço exterior €32.550,00 

Leiria EBI Cruz D'Areia 
Beneficiação e reparação de campo de jogos e recreio, 
drenagens. 

€16.500,00 

EB1 Ortigosa Pintura das salas, colocar corrimão e tonar escadas 
antiderrapantes €7.623,00 

JI Ruivaqueira Pintura  €4.057,20 
JI Riba D'Aves Pintura €2.877,00 

Ortigosa 

EB1 Lameira Pintura, criar acesso a pessoas com mobilidade reduzida €2.730,00 
Caranguejeira EB1 de Caldelas Construção de espaço polivalente e cozinha €70.144,24 

  

A Câmara, depois de analisar os protocolos em epígr afe e tendo em 
consideração os termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, e da alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/0 2, de 11 de Janeiro, delibera por 
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unanimidade aprová-los e submetê-los à Assembleia M unicipal para aprovação, em 
conformidade com a alínea s) do n.º 2 do artigo 53. º da referida Lei n.º 169/99. 

 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 
Acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa, em regime de 
substituição, mandei escrever e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 12 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 

 
 
 
 
 


