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Acta n.º 28 
Aos dezasseis dias do mês de Agosto 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 NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 

 MAGALHÃES 

** 

Os Senhores Vereadores Dra. Maria Manuela Miranda Marques dos Santos 
Góis Graça , Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes , Dr. Hélder Manuel Matias 
Roque  e Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos  estiveram ausentes da 
reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

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

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 
Arq.º Paulo Ramos, para apresentação dos processos de obras particulares, e o Arq.º Adaíl 
Silva, para apresentação dos processos de loteamentos e por parte do Departamento de 
Obras Municipais, o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos 
de obras municipais. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 1 de Agosto, cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

 

Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

1597/03  Leiriprédios – Comercialização, Administração e Construção 
de Imóveis, Ldª. 

107/04  Eliane Maria Santos Moreira Sousa 

1033/04  Nuno José Lopes Neves Serrano 

1214/04  Manuel Oliveira Pedrosa 

1628/04 Amitei – Associação dos Amigos da Mata de Marrazes, 
Infância e Terceira Idade 

1648/04  José dos Santos Mateus 

1691/04  Manuel António Nazaré Frazão 

401/05  Banco Santander Totta, S.A. 

250/05  Cetial – Centro Técnico Automóvel do Liz, Ldª. 

 

Ponto número dois 
Análise dos seguintes pedidos de informação prévia: 

Ip 95/04  Manuel Santos Ferreira Pinto 

Ip 96/04  Manuel Santos Ferreira Pinto 

 
Ponto número três 

Análise do seguinte processo de participação: 

Part 9/05   Junta de Freguesia de Marrazes 

 

Ponto número quatro 
Relatório da actividade desenvolvida pelos Serviços de Fiscalização durante o mês de 

Julho 
 
Ponto número cinco 

Análise dos seguintes processos de loteamento: 

Lot.3/88  Pasolis, Ldª. 
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Lot. 49/95   Mansos, Ldª. e Habiruivo, Ldª. 

Lot. 12/97   Imobiliária Memorienense e Outros 

Lot. 20/97   Rui Pedro Costa Manso e Outros 

Lot. 15/99   Urbinabão Construções, Ldª. 

 
Ponto número seis 

Inf. Lot. 7/02   Vítor Manuel da Silva Carpalhoso 
 
Ponto número sete 

Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 175/2002 Construção do Polidesportivo das Colmeias. Minuta de 
Contrato de Trabalhos a Mais para aprovação 

T – 86/2004 Construção de novo edifício e arranjos exteriores na Escola de 
1.º CEB de Touria - Pousos. Adjudicação definitiva da obra 

T – 223/98 Drenagem pluvial da Bacia de S. Romão - Pousos. Estudo de 
revisão de preços para aprovação 

T – 84/2005 Remodelação do edifício n.º 4 da Câmara Municipal de Leiria 
em S. Romão – Pousos. Informação de abertura de Concurso 
Público 

T – 93/2004 Remodelação do edifício da Ex-cadeia e construção dos 
corpos de ligação – Edifício dos Paços do Concelho. 
Adjudicação definitiva da obra 

 
Ponto número oito 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. XVIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

 

Ponto número nove 
1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 

– Cristina Maria Santos Sousa Ferreira 

2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Berta Maria Almeida Dias 

3. Programa de Estímulo à Oferta de Emprego. Criação de Empresas. Portaria N.º  
196-A/01, de 10 de Março. Joana Filipa Rocha Faria 

4. Programa de Estímulo à Oferta de Emprego. Criação de Empresas. Portaria N.º  
196-A/01, de 10 de Março. Paulo Jorge Lopes Duarte 
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5. Projecto de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria 

 
Ponto número dez 

Voto de Pesar 

 

Ponto número onze 
1. Comparticipação financeira à ACAPO - Associação de Cegos e Amblíopes de 

Portugal - Delegação Local de Leiria - Ent 19766/05 

2. Acordo de parceria com a Associação Lar Emanuel - Instituição Particular de 
Solidariedade Social - Projecto de Candidatura ao Programa "Progride" 

3. Acordo de parceria com a Associação de Solidariedade Académico de Leiria - 
Instituição Particular de Solidariedade Social - Projecto de Candidatura ao 
Programa "Progride" 

 
Ponto número doze  

1. Campanha Voluntariado Jovem “Vamos Proteger as Florestas” 

2. Atribuição de subsídio à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria 

3. Atribuição de subsídio à Organização Não Governamental de Carácter Ambiental, 
Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria 

 

Ponto número treze 
Ratificação de Despachos – Licenças Especiais de Ruído (Ent.19821/05, 20515/05 e 

21015/05) 
 
Ponto número catorze 

1. Apoio à Casa Mortuária das Colmeias 

2. Apoio à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria 

 

Ponto número quinze 
1. Exposição alusiva às Cidades Geminadas ou com Acordo de Cooperação e 

Amizade 

2. Exposição alusiva à Cidade de S. Filipe - (Ilha do Fogo) - Cabo Verde 

3. Exposição sobre Halton e Tongling 

4. 8.º Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes 
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Ponto número dezasseis 
1. Jogos de Leiria 2005 - Fase de Freguesias - Chinquilho 

2. Programa de Modernização dos Clubes 2005 

3. Apoio à Junta de Freguesia de Caranguejeira 

4. Apoio à Junta de Freguesia de Carvide 

5. Apoio à Junta de Freguesia de Boavista 

6. Revogação da Deliberação Camarária n.º 0292/05, 28 Fevereiro de 2005 

 

Ponto número dezassete 
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Transferência 

da verba do mês de Julho do ano lectivo 2004/2005  e acertos de contas 

 

Ponto número dezoito 
1. Teatro José Lúcio da Silva. Lista de despesas 

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

Ponto número dezanove 
1. Extinção do Direito de Superfície cedido ao Ateneu Desportivo de Leiria 
2. Cedência de Direito de Superfície ao Clube de Judo Dragão 

 

Ponto número vinte 
POP Pedrógão. Alterações ao trânsito. Ratificação do Despacho do Sr. Vice-

Presidente (Int-2005/9812) 

** 
Período Antes da Ordem do Dia 
N.º 1273/05 O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  fez uma síntese do desenrolar dos 
acontecimentos durante os fogos florestais que fustigaram o concelho causando elevados 
prejuízos às populações, pois consumiram muitos hectares de mato e destruiram habitações 
e barracões agrícolas nas freguesias da Boa Vista, Caranguejeira, Cortes, Colmeias, Souto 
da Carpalhosa, Memória, Ortigosa, Regueira de Pontes, Arrabal, Santa Eufémia, Bidoeira 
de Cima e Milagres. 

Deu conhecimento do dossier entregue no Governo Civil com todos os 
elementos desde a activação do Plano Municipal de Emergência até à sua desactivação. 

Agradeceu todos os gestos solidários, elogiou ainda o empenho dos 
bombeiros, das empresas, funcionários, instituições e da população em geral, não deixando 
de referir a estranheza do silêncio por parte da oposição, que não teve qualquer 
comunicação de solidariedade no decorrer dos sinistros tendo recebido, por parte dos 
deputados eleitos pelo Círculo de Leiria, apenas um contacto da senhora deputada Odete 
João. O senhor deputado Carlos Poço, contactou igualmente com a Senhora Presidente. 
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Para conclusão propôs que fosse reforçado o pedido de apoio ao Governo e que 
fossem aprovadas por parte da Câmara medidas imediatas para minimizar os prejuízos dos 
bens perdidos pelas populações, assim: 

 
a)- isenção de taxas de reflorestação; 
b)- propor aos SMAS, a isenção do pagamento do excesso de consumo de 

água; 
c)- mobilização do Gabinete Florestal da Câmara para apoio aos proprietários; 
d)- isenção das taxas relativas a obras de recuperação ou de reconstrução dos 

edifícios afectados. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de aprovar a 
proposta apresentada. 

Mais delibera que as medidas aprovadas nas alíneas a) e d), sejam 
presentes à Assembleia Municipal para aprovação. 

** 

N.º 1274/05 A Senhora Presidente interveio para reforçar o agradecimento a todos que 
mostraram a sua extraordinária solidariedade e que foram muitos, pois deflagraram três 
incêndios de grandes dimensões em sítios diferentes, tendo-se vivido momentos de grande 
dificuldade. 

Agradeceu ainda, em nome da Câmara, aos Corpos de Bombeiros de toda a 
região que foram incansáveis. 

** 

Ponto número um 

N.º 1275/05 Processo n.º 1597/03 - (fl. - 47) 

De Leiriprédios - Comercialização, Administração e Co nstrução de Imóveis, 
Ldª., com sede no Largo de Santana, n.º 10, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura para alteração do edifício habitacional situado na Rua Tenente Valadim, n.ºs 56, 
58, 60 e 62, freguesia de Leiria, e adaptação do mesmo a serviços. 

A pretensão insere-se numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais, 
Zona Consolidada da Cidade de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/08 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado ao seguint e: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Instituto Português do 
Património Arquitectónico (cuja cópia deverá ser re metida ao requerente), 
nomeadamente no que se refere à necessidade de efec tuar sondagens arqueológicas 
previamente ao início dos trabalhos, bem como ao re spectivo acompanhamento 
arqueológico, salvaguardando-se as competências do Instituto Português de 
Arqueologia (condição a constar no alvará de licenç a de obras). Mais se refere que o 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2005.08.16 

0001395(7) 

acompanhamento arqueológico dos trabalhos ficará a cargo do requerente e será da 
sua responsabilidade. 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil relativamente às 
propriedades confinantes; 

3.º apresentar, no prazo de seis meses, planta à es cala 1/1000 com a 
totalidade da propriedade devidamente delimitada, d e acordo com o indicado na 
planta à escala 1/200, e projectos de especialidade s, incluindo projecto de segurança 
contra incêndios, de acordo com o parecer emitido p elo Serviço Nacional de 
Bombeiros e Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente; 

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

5.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção: 
5.1. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a 

ser danificadas durante a obra; 
5.2. apresentar documento comprovativo da regulariz ação da situação 

relativa ao acompanhamento arqueológico dos trabalh os, emitido pelo Instituto 
Português de Arqueologia. 

Mais delibera que sejam transmitidos à requerente o s conteúdos dos 
pareceres emitidos pelo Gabinete de Reabilitação Ur bana e Sociedade para o 
Desenvolvimento do Programa Polis. 

** 

N.º 1276/05 Processo n.º 107/04 - (fl. - 35) 

De Eliane Maria dos Santos Moreira Sousa, residente na Rua Paulo VI, n.º 
2185, 1.º direito, na localidade de Vale Sepal, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 
arquitectura para alteração de uso da fracção “C” do edifício misto situado em Vale da 
Colmeia, freguesia de Marrazes, e adaptação da mesma a estabelecimento de bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/02 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado ao seguint e: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela 
Autoridade de Saúde, Governo Civil, Serviço Naciona l de Bombeiros e Protecção Civil 
(folhas 112, 133, 134 e 136), cujos conteúdos dever ão ser transmitidos ao requerente; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de e specialidades; 
3.º caso pretenda publicidade e/ou toldos exteriore s deverá requerer o seu 

licenciamento junto dos respectivos Serviços. 
Mais delibera que seja transmitido à requerente o c onteúdo do parecer 

emitido pela Direcção de Estradas de Leiria (folha 135). 
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N.º 1277/05 Processo n.º 1033/04 - (fl. - 26) 

De Nuno José Lopes Neves Serrano, residente na Rua Henrique Sommer, n.º 
25 - 1, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para construção de uma 
piscina junto à moradia onde reside, inserida numa zona definida no PDM como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais, Zona Consolidada da Cidade de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/09 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado à apresent ação dos projectos de 
especialidades no prazo de seis meses. 

** 

N.º 1278/05 Processo n.º 1214/04 - (fl. - 42) 

De Manuel Oliveira Pedrosa, residente Rua da Estação, n.º 32, na localidade 
de Telhada, freguesia de Paião, concelho da Figueira da Foz, referente ao projecto de 
arquitectura para legalização de obras de alteração na moradia bifamiliar e anexos situados 
na Rua Maria Carlota Tinoco, n.º 186, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, 
numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 
Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/02 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado a apresent ar, no prazo de 6 meses, os 
seguintes elementos: 

1.º requerimento a solicitar o pedido de licença (M od. 3 – 01, disponível no 
Gabinete de Apoio ao Utente desta Câmara), subscrit o por pessoa com legitimidade 
para o efeito (Sr. Manuel Oliveira Pedrosa); 

2.º projecto de estabilidade referente às alteraçõe s efectuadas na moradia. 

** 

N.º 1279/05 Processo n.º 1628/04 - (fl. - 521) 

De AMITEI - Associação dos Amigos da Mata de Marrazes , Infância e 
Terceira Idade, com sede em Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 
construção de um edifício destinado a lar de idosos e centro de dia no local acima referido, 
inserido numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 
Densidade e abrangida pelos estudos de ordenamento em curso para o local, promovidos 
pela Junta de Freguesia de Marrazes. 

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de 
Câmara de 2003/11/17, tendo caducado por falta de entrega da totalidade dos elementos 
solicitados dentro do prazo estabelecido para o efeito. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/08 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado ao seguint e: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p ela Autoridade de 
Saúde e Centro Distrital de Solidariedade e Seguran ça Social de Leiria; 

2.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, executar as infra-
estruturas de acordo com o indicado no parecer do D epartamento de Obras 
Municipais. 

Mais delibera que sejam transmitidos à requerente o s conteúdos dos 
pareceres supra citados e a decisão tomada pelo Min istério da Defesa Nacional – 
Força Aérea. 

** 

N.º 1280/05 Processo n.º 1648/04 - (fl. - 49) 

De José dos Santos Mateus, residente na Rua Vale Poços, n.º 306, na 
localidade e freguesia de Parceiros, referente ao aditamento apresentado em fase de 
audiência prévia do interessado quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta 
de indeferimento do projecto de arquitectura para construção de uma moradia, garagem e 
muros de vedação numa parcela de terreno que pretende destacar de uma propriedade 
situada em Barcaria, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada em 2005/08/10 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, considerando que se mant êm os pressupostos que 
estiveram na origem da proposta de indeferimento da  pretensão, nomeadamente no 
que se refere à inexistência de infra-estruturas no  local, delibera por unanimidade 
indeferir o pedido, ao abrigo do disposto nos n.º s 1 e 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pel o Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, pelos motivos já referidos na deliberação to mada em reunião de 2005/05/09, 
transmitidos através do ofício n.º 5140 de 2005/05/ 12. 

** 

N.º 1281/05 Processo n.º 1691/04 - (fl. - 38) 

De Manuel António Nazaré Frazão, residente na R. Nossa Senhora da Agonia, 
n.º 845, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura para construção de uma 
moradia unifamiliar em Botica, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/08/10 pela 
Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departamento de Operações Urbanísticas com o 
seguinte teor: 

A pretensão, inserida na zona de protecção ao futuro IC 36, mereceu parecer 
desfavorável da Direcção de Estradas de Leiria, devendo dar-se conhecimento ao 
requerente do respectivo conteúdo. 
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O local não se encontra servido das infra-estruturas necessárias, 
nomeadamente no que se refere ao arruamento, dado que este não se encontra 
devidamente pavimentado e não dispõe do perfil necessário nos termos do previsto no 
artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal, tal como referido no parecer da 
Junta de Freguesia da Barreira, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente. 

Existem discrepâncias entre a área indicada na certidão da Conservatória do 
Registo Predial e a indicada nos elementos gráficos, sendo esta de valor superior. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 e no n.º 5 do 
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

A Câmara, concordando com informação prestada em 20 05/08/10 pela 
Divisão de Obras Particulares (Zona 1) do Departame nto de Operações Urbanísticas e 
respectiva proposta de indeferimento, delibera por unanimidade notificar o 
requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do  Código de Procedimento 
Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o qu e se lhe oferecer sobre a proposta 
de indeferimento da pretensão. 

** 

N.º 1282/05 Processo n.º 401/05 - (fl. - 46) 

De Banco Santander Totta, S.A., com sede na Rua do Ouro, n.º 88, freguesia 
de S. Nicolau, concelho de Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para alteração 
interior ao nível do rés do chão do edifício sito na Av. Heróis de Angola, n.ºs 6/10, freguesia 
de Leiria, inserido numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais, 
Zona Consolidada da Cidade de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/10 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado ao seguint e: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 123/97, de 22 de 
Maio, no que se refere à utilização do espaço por p essoas com mobilidade 
condicionada; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os projecto s de instalações 
telefónicas e de telecomunicações e documento compr ovativo da inscrição do 
técnico autor do projecto de segurança contra incên dios em Associação Pública de 
Natureza Profissional. 

** 

N.º 1283/05 Processo n.º 250/05 - (fl. - 53) 

De Cetial - Centro Técnico Automóvel do Liz, Ldª., com sede na Rua da 
Ouraça, n.º 19, na localidade de Chãs, freguesia de Regueira de Pontes, referente ao 
projecto de arquitectura para ampliação do edifício destinado a centro de inspecções de 
automóveis sito na Rua do Olival, na localidade de Sampão, freguesia de Marrazes, inserido 
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numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 
Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/09 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado ao seguint e: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p ela Autoridade de 
Saúde e EDP; 

2.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o previsto no Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

3.º apresentar, no prazo de seis meses, as rectific ações indicadas no 
parecer emitido pelo Departamento de Planeamento e Urbanismo no que se refere aos 
estacionamentos (devendo dar-se conhecimento à requ erente do respectivo 
conteúdo) e projectos de especialidades, incluindo projecto de segurança contra 
incêndios, face ao parecer emitido pelo Serviço Nac ional de Bombeiros e Protecção 
Civil; 

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

5.º considerando-se de aceitar a cedência indicada no que se refere á 
parcela localizada a Poente, de acordo com o indica do nos elementos gráficos, 
deverá, previamente à emissão da autorização de uti lização: 

5.1. executar as infra-estruturas dos espaços a ced er ao domínio 
público com materiais semelhantes aos existentes na  zona, incluindo a drenagem de 
águas pluviais, devendo os trabalhos serem acompanh ados pelos Serviços de 
Fiscalização de Obras Municipais; 

5.2. apresentar certidões da Conservatória do Regis to Predial 
rectificadas tendo em conta os espaços a ceder ao d omínio público. 

Mais delibera que sejam remetidas à requerente foto cópias dos pareceres 
emitidos pelas Entidades consultadas. 

** 

Ponto número dois 
N.º 1284/05 Processo de Informação prévia n.º 95/04  - (fl. - 30) 

De Manuel dos Santos Ferreira Pinto, residente na Rua Arquitecto Santa Rita, 
n.º 4, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente à exposição 
apresentada em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que estiveram 
na origem da proposta de indeferimento do pedido de informação prévia sobre a viabilidade 
de construção e ampliação de uma moradia na Travessa Arrais Luís Mira, na localidade de 
Praia do Pedrógão, da referida freguesia. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta a informação 
prestada em 2005/08/09 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas e considerando que da exp osição apresentada não 
constam elementos que alterem os pressupostos que f undamentaram a deliberação 
tomada em reunião de 2005/04/27, delibera por unani midade indeferir a pretensão, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos n.º s 4 e 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pel o Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, pelos motivos mencionados na referida delibe ração, transmitidos através do 
ofício n.º 4989 de 2005/05/06. 

** 
N.º 1285/05 Processo de Informação prévia n.º 96/04  - (fl. - 28) 

De Manuel dos Santos Ferreira Pinto, residente na Rua Arquitecto Santa Rita, 
n.º 4, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente à exposição 
apresentada em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que estiveram 
na origem da proposta de indeferimento do pedido de informação prévia sobre a viabilidade 
de construção de uma moradia na Travessa Arrais Luís Mira, na localidade de Praia do 
Pedrógão, da referida freguesia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta a informação 
prestada em 2005/08/09 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas e considerando que da exp osição apresentada não 
constam elementos que alterem os pressupostos que f undamentaram a deliberação 
tomada em reunião de 2005/04/27, delibera por unani midade indeferir a pretensão, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos n.º s 4 e 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pel o Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, pelos motivos mencionados na referida delibe ração, transmitidos através do 
ofício n.º 4988 de 2005/05/06. 

** 

Ponto número três 
N.º 1286/05 Processo de participação n.º 9/05 - (fl . - 8) 

De Junta de Freguesia de Marrazes, com sede na R. Joaquim Soares Cêa 
Simões, n.º 9, freguesia de Marrazes, referente ao abaixo-assinado relativo ao estado de 
conservação do edifício situado na Rua das Alminhas da referida freguesia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com o teor do auto 
da vistoria efectuada em 2005/07/13, 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 5A/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido 
pelo Senhor Vereador em 2005/04/19, o qual ordenou a realização da vistoria ao 
referido edifício; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos previstos no n.º s 3 do 
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dez embro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A /02, de 11 de Janeiro, para no prazo 
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de trinta dias proceder à demolição do edifício em causa, de acordo com o previsto 
no auto de vistoria n.º 168/05, do qual deverá ser dado conhecimento ao proprietário; 

3.º dispensar a audiência prévia do interessado, no s termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 
urgente a decisão tomada. 

** 

Ponto número quatro 

RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS SERVIÇOS  DE FISCALIZAÇÃO 
DURANTE O MÊS DE JULHO  

N.º 1287/05 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Julho. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

Ponto número cinco  

N.º 1288/05 Processo de Loteamento n.º 3/88 – (fls.  683 e 688) 

Retirado.  

** 

N.º 1289/05 Processo de Loteamento n.º 49/95 – (fl. 544) 

De Habiruivo – Sociedade Construção, Lda, com sede em Travessa da 
Escola Técnico, lote 15 – cave, freguesia e concelho de Leiria e MANSOS – Sociedade 
Imobiliária, S.A. , com sede na Rua D. Luís I, n.º 19 C, freguesia de São Paulo, concelho de 
Lisboa, acompanhados de um requerimento datado de 28-06-2005 a solicitar 
esclarecimento quanto à possibilidade da utilização do desvão da cobertura para arrumos e 
zonas técnicas em todos os lotes do loteamento sito em castanheiro – Zona Industrial das 
Quintas do Sirol – Santa Eufémia. 

Não são alterados os parâmetros urbanísticos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade, aprovar 
a possibilidade da utilização do desvão da cobertur a para arrumos e zonas técnicas, 
em todos os lotes. 

** 
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N.º 1290/05 Processo de Loteamento n.º 12/97 – (fls . 1390 e 1422) 

De Imobiliária Memoriense, Lda, e Outros, com sede na Rua Dr. José 
Gonçalves, Edifício Arcadas, n.º 15, 1.º Esc. 1, freguesia e concelho de Leiria, 
acompanhados de dois requerimentos datados de 16-05-2005 e 03-08-2005, 
respectivamente, a solicitar alteração à cota de implantação do lote 40 e alterações ao 
regulamento do loteamento que abrange os lotes 37 a 40, quanto às varandas, corpos 
avançados fechados, vãos de iluminação, cobertura e tratamento de fachadas, referente ao 
loteamento sito em Guimarota – Leiria  

Não são alterados os parâmetros urbanísticos 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade, aprovar 
a cota de implantação do lote 40, as varandas, corp os avançados fechados, vãos de 
iluminação, cobertura e tratamento de fachada. 

** 

N.º 1291/05 Processo de Loteamento n.º 20/97 – (fls . 484) 

De Mansos – Sociedade Imobiliária, S.A.  com sede na Rua D. Luís I, n.º 19 C, 
freguesia de São Paulo, concelho de Lisboa, acompanhado de um requerimento datado de 
18-05-2005 a solicitar alteração do sistema de iluminação do loteamento sito em Chã – 
Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e de acordo com a informação da 
DL, delibera por unanimidade aprovar a alteração do  sistema de iluminação do 
loteamento em causa. 

** 

N.º 1292/05 Processo de Loteamento n.º 15/99 – (fl.  476) 
De Urbinabão – Construções, Lda , com sede na Rua Principal, Edifício 

Fátima, loja 3 r/c, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, acompanhado de um 
requerimento datado de 15-04-2005, a solicitar alteração de materiais nos parques de 
estacionamento e acessos do arruamento aos lotes 5, 6 e 7, no loteamento sito em Gândara 
dos Olivais – Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade, aprovar 
a substituição dos materiais para a zona de gare de  estacionamento e para o 
arruamento de acesso aos lotes 5, 6 e 7. A alteraçã o é relativa a substituição da 
calçada preta por pavimentos de betão pré-fabricado  em blocos de encaixe. 

** 

Ponto número seis 

N.º 1293/05 Processo de Informação de loteamento n. º 7/02 – (fl. 65 e 66) 

De Vítor Manuel da Silva Carpalhoso , residente na Rua da Praça, n.º 18, 
freguesia de Boa Vista, acompanhado de um requerimento datado de 06/09/2002 a solicitar 
pedido de informação prévia de um loteamento para a constituição de 38 lotes destinados a 
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habitação e comércio, num terreno inserido em área abrangida pelo perímetro de rega do 
vale do Lis, em espaço urbano de baixa densidade, em REN, em zona verde e área sujeita 
a plano de pormenor, de acordo com a planta de delimitação do aglomerado de Leiria do 
PDM e carta da REN. 

Analisado o processo verifica-se o seguinte: 
• a falta de elementos cadastrais das propriedades nas plantas não permite 

uma análise correcta do processo; 
• o projecto não se encontra instruído de acordo com o n.º 2 do artigo 1.º da 

Portaria n.º 1110/01, faltando, nomeadamente, a área total de construção acima da cota de 
soleira, as cérceas, o número de pisos acima e abaixo da cota de soleira e a área total de 
implantação. 

Pela falta ainda de outros elementos, como a quantificação das áreas a ceder 
para equipamento e zonas verdes de utilização colectiva, não é possível uma análise mais 
detalhada sobre o cumprimento do regulamento do PDM; 

Verifica-se ainda o seguinte: 
• insuficiência de lugares de estacionamento público. São propostos cerca de 

75 lugares, devendo o total ser igual a 122 lugares; 
• os passeios previstos com 1,40 m (em memória descritiva) não cumprem 

com a Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro; 
• a solução viária poderá e deverá ser optimizada pela diminuição dos 

impasses, pela diminuição da extensão da rede e por uma proposta de continuidade da 
estrutura viária para além da área do loteamento; 

• “as operações de loteamento só podem realizar-se nas áreas situadas dentro 
do perímetro urbano...”, de acordo com o artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. A planta de síntese (folha 
1) apresenta subdivisão de terreno abrangido por REN; 

Face ao exposto, a solução de loteamento, tal como se apresenta, não poderá ser 
viável por violar o Plano Director Municipal (o PDM), o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e a 
Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro. 

No entanto, o processo tem os pareceres favoráveis, condicionados por parte das 
diversas entidades, a área encontra-se inserida no espaço urbano da cidade de Leiria, pelo 
que poderá ter viabilidade de construção caso seja apresentado projecto que tenha 
enquadramento no Plano Director Municipal, na restante legislação de âmbito geral e 
municipal e nas condicionantes estabelecidas pelas várias entidades e serviços municipais. 

Chama-se a atenção para a alínea d) do ponto 4 do parecer do IDRHA (Instituto 
de Desenvolvimento Rural e Hidráulica), bem como do último parágrafo da informação da 
DASU, no qual refere a necessidade de realização de um estudo integrado sobre as questões 
de defesa contra cheias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
informar o requerente de que não é viável a solução  apresentada, por violar o Plano 
Director Municipal, o disposto no Decreto-Lei n.º 5 55/99, de 16 de Dezembro, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 d e Junho, e Portaria n.º 1136/2001, 
de 25 de Setembro, notificando o mesmo nos termos d os artigos 100.º e 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2005.08.16 

0001404(16) 

Mais se informa que a respectiva solução poderá ser  viável, caso seja 
apresentado projecto que tenha enquadramento no Pla no Director Municipal, na 
restante legislação de âmbito geral e municipal e n as condicionantes estabelecidas 
pelas várias entidades e serviços municipais. 

Quanto ao parecer do IDRHA a Câmara delibera por un animidade 
concordar com o referido na alínea d) do ponto 4, d o referido parecer. 

** 

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 numero sete  

T – 175/2002 CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DAS COLME IAS. MINUTA DE 
CONTRATO DE TRABALHOS A MAIS PARA APROVAÇÃO 

N.º 1294/05 Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra, a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a Empresa CONDOP – CONSTRUÇÕES E 
OBRAS PÚBLICAS, S.A 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade delib era: 

1 - Aprovar a minuta do contrato de trabalhos a mai s adjudicados, 
referentes à empreitada supra; 

2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato d e trabalhos a mais; 

** 

T – 86/2004 CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES NA 
ESCOLA DE 1.º CEB DE TOURIA - POUSOS. ADJUDICAÇÃO D EFINITIVA DA OBRA 

N.º 1295/05 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o 
processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação do 
Departamento de Obras Municipais sobre a adjudicação definitiva da referida obra à firma 
SOTEOL – SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA., pelo valor de 
€467.500,00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pelo Departamen to de Obras 
Municipais, delibera por unanimidade e em conformid ade com o n.º 1 do artigo 110.º 
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, adjudicar definitivamente a obra à firma 
SOTEOL – SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA. , pelo valor de 
€467.500,00 + IVA. 

** 

T – 223/98 DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DE S. ROMÃO - POUSOS. ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

N.º 1296/05 Pela firma CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA., e confirmado pelo DOM 
foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de 
medição N.º s 1; 2; 3; 4T+; 6; 7; 8 e 9; da obra supra, no valor de €28.036,24 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera por unanimidade aprovar o estudo de re visão de preços apresentado no 
valor de €28.036,24 + IVA. 

** 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2005.08.16 

0001414(26) 

T – 84/2005 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO N.º 4 DO MUNICÍ PIO DE LEIRIA EM S. 
ROMÃO – POUSOS. INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

N.º 1297/05 Presente uma informação do DOM propondo a aprovação do Programa de 
Concurso e Caderno de Encargos da obra em epígrage, com vista à abertura de um 
concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 
59/99, de 2 de Março, no valor estimado de €270.000,00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera por unanimidade aprovar o respectivo P rograma de Concurso e 
Caderno de Encargos e mandar abrir um concurso públ ico nos termos do n.º 2 do 
artigo 47.º e n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n .º 59/99, de 2 de Março, no valor 
estimado de €270.000,00 + IVA 

** 

T – 93/2004 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA EX-CADEIA E CONSTRUÇÃO DOS 
CORPOS DE LIGAÇÃO – EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO.  ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA DA OBRA  

N.º 1298/05 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o 
processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação do 
Departamento de Obras Municipais sobre a adjudicação definitiva da referida obra à 
empresa CONSTRUTORA SAN JOSÉ, S.A., pelo valor de €2.348.901,85 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pelo Departamen to de Obras 
Municipais, delibera por unanimidade e em conformid ade com o n.º 1 do artigo 110.º 
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, adjudicar definitivamente a obra à empresa 
CONSTRUTORA SAN JOSÉ, S.A., pelo valor de €2.348.90 1,85 + IVA. 

** 

Ponto número oito 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1299/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 29 de Julho de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.818.508,20, sendo de Operações 
Orçamentais €3.989.853,73 e de Operações de Tesouraria €828.654,47. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS 

N.º 1300/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 18 a 29 de Julho de 2005, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 4966, 5093, 5095, 5134, 5136 a 5138, 5159, 5162 a 5167, 5211, 
5292, 5315, 5317 a 5322, 5328 a 5332, 5334 a 5337, 5339 a 5345, 5347, 5348, 5356, 5368, 
5370 a 5392, 5411, 5412, 5418, 5430, 5435, 5453, 5454 às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 430, 3629, 4362, 4394, 4426, 4517, 4529, 4530, 4532, 4538, 4545, 4550, 
4554, 4600, 4629, 4638, 4639, 4645, 4648, 4653, 4660, 4669, 4670, 4683, 4715, 4745, 
4772, 4791, 4823, 4859, 4860, 4864 a 4866, 4871, 4872, 4876, 4882, 4885, 4890, 4892, 
4893, 4896, 4903, 4912, 4918, 4919, 4921, 4948, 4965, 4974, 4975, 4977 a 4992, 4996 a 
5004, 5006 a 5033, 5035 a 5060, 5062 a 5066, 5072, 5073, 5075 a 5080, 5084, 5085, 5087, 
5121, 5122, 5160, 5168, 5175, 5181, 5182, 5194 a 5196, 5198, 5202 a 5204, 5206 a 5208, 
5210, 5213 a 5217, 5219, 5220, 5225, 5227 a 5229, 5233, 5235, 5238 a 5241, 5254 a 5258, 
5260, 5262, 5271, 5274, 5279, 5285, 5293 a 5295, 5298 a 5313, 5323, 5326, 5327, 5349 a 
5354, 5359, 5361, 5362, 5364, 5367, 5396, 5398 a 5410, 5413 a 5416, 5421, 5423, 5425 a 
5429, 5432 a 5434, 5436 a 5445, 5448, 5450 a 5452, 5457 a 5463, 5465 a 5469, 5471 a 
5473, 5475 a 5478, 5480, 5481, 5484, 5486 a 5488, 5490, 5492, 5538, 5539 e às Ordens de 
Pagamento de Tesouraria n.ºs: 354, 383 a 391 no valor total de €2.770.813,92 .  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XVIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

N.º 1301/05 Presente a 18.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 18.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 17.ª alteração ao Plano de Actividades e na 15.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 un animidade aprovar a 
18.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005, com 
inscrições/reforços no montante de €595.171,00 e di minuições/anulações no 
montante de €518.123,00 e a 18.ª alteração ao Orçam ento para o presente ano de 
2005, com inscrições/reforços e diminuições/anulaçõ es no montante de €568.888,00 
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. 

** 
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Ponto número nove 
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – CRISTINA MARIA SANTOS SOUSA FE RREIRA 

N.º 1302/05 Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 27 de Junho, a 
Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão da Sr.ª Cristina Maria 
Santos Sousa Ferreira, residente na Praça Madre Teresa de Calcutá, n.º 79 – 5.º Esq.º - 
2410.363 Leiria, quanto ao pagamento de despesas no valor de €318,87, no âmbito de um 
pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Notificada em 6 de Julho para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 
interessados, não veio a requerente, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe fora fixado, 
apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara Municipal 
altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da pretensão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a proposta da Divisão Administrativa e indeferir o pedido deduzido 
por Cristina Maria Santos Sousa Ferreira de ressarc imento dos danos causados no 
seu veículo, com a matrícula 31-54-XF, no valor de €318,87 (trezentos e dezoito euros 
e oitenta e sete cêntimos), em virtude de pavimento  em mau estado, ocorrido em 
2004.04.23. 

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

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – BERTA MARIA ALMEIDA DIAS  

N.º 1303/05 Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 27 de Junho, a 
Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão da Sr.ª Berta Maria 
Almeida Dias, residente na Rua do Fogueteiro, n.º 6 – Alhadas – 3080 Figueira da Foz, 
quanto ao pagamento de despesas no valor de €181,82, no âmbito de um pedido de 
responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Notificada em 22 de Julho para efeitos de se pronunciar em sede de audiência 
dos interessados, não veio a requerente, dentro do prazo de dez dias úteis que lhe fora 
fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos para que a Câmara 
Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da pretensão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a proposta da Divisão Administrativa e indeferir o pedido deduzido 
por Berta Maria Almeida Dias de ressarcimento dos d anos causados no seu veículo, 
com a matrícula 24-78-VX, no valor de €181,82 (cent o e  oitenta e um euros e oitenta e 
dois Cêntimos), em resultado do pavimento em mau es tado, ocorrido em 2004.04.23. 

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

** 
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PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO CRIAÇÃO DE  EMPRESAS. 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO. JOANA FILIP A ROCHA FARIA  

N.º 1304/05 Presente o ofício n.º 1881, de 13/07/2005, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, Ent 18799/05, acompanhado de um pedido apresentado 
por Joana Filipa Rocha Faria solicitando parecer para a criação de uma empresa do ramo 
de actividade de “Restauração ”, a localizar na Urbanização do Brejo, n.º 261, R/C Dt.º, 
Gândara dos Olivais, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e, com base  na informa ção prestada pela 
Junta de Freguesia de  Marrazes constante do ofício  970/05, de 29 de Julho de 2005, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo da 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 insta lações adequadas e licenciadas 
para a sua laboração. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO. CRIAÇÃO D E EMPRESAS. 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO. PAULO JORGE  LOPES DUARTE 

N.º 1305/05 Presente o ofício n.º 1877, de  13/07/2005, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, Ent. 18798/05, acompanhado de um pedido apresentado 
por Paulo Jorge Lopes Duarte. solicitando parecer para a criação de uma empresa do ramo 
de  actividade de “Carpintaria ”, a localizar na Quinta do Alçada, Lote 10, 1.º Frt, Marrazes, 
Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e, com base  na informa ção prestada pela 
Junta de Freguesia de  Marrazes constante do ofício  969/05, de 29 de Julho de 2005, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo da 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 insta lações adequadas e licenciadas 
para a sua laboração. 

** 

PROJECTO DE REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE LEI RIA 

N.º 1306/05 Presente pela Divisão Administrativa o Projecto de Regulamento do Arquivo 
Municipal de Leiria (Int. 2005/8334), o qual se encontra apenso à presente Acta, fazendo 
parte integrante da mesma. 

A Câmara Municipal, depois de analisado o “Projecto  de Regulamento do 
Arquivo Municipal de Leiria”, delibera por unanimid ade: 

a) solicitar parecer técnico ao Instituto dos Arqui vos Nacionais Torre do 
Tombo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 117 .º do Código de Procedimento 
Administrativo; 

b) submeter o projecto a apreciação pública, para r ecolha de sugestões,  
publicitando-o através de publicação no Diário da R epública, no portal municipal da 
internet e de afixação de editais nos lugares de es tilo, pelo prazo de 30 dias contados 
daquela publicação, em cumprimento do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 118.º do 
citado Código de Procedimento Administrativo. 
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Ponto número dez 

VOTO DE PESAR 

N.º 1307/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar à funcionár ia deste Município, Maria Irene 
Marques Rodrigues Mendes, pelo falecimento de seu p ai, tendo a Câmara deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 

Ponto número onze 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ACAPO - ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E 
AMBLÍOPES DE PORTUGAL - DELEGAÇÃO LOCAL DE LEIRIA -  ENT 19766/05 

N.º 1308/05 Pela Divisão de Acção Social e Família, foi presente  a seguinte informação: 
“Pela ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal – Delegação de Leiria, NIPC 
502410132, através  de ofício datado de 23 de Julho de 2005 – ENT 2005/19766, é 
solicitado apoio financeiro, no âmbito das actividades que realizam junto dos munícipes do 
concelho de Leiria, com insuficiência  visual, nomeadamente a nível de apoio psico-social 
aos indivíduos e famílias. O apoio solicitado visa especificamente um munícipe, residente na 
freguesia de Barreira, e que de acordo com Relatório Clínico , “é um doente com 
insuficiência renal crónica terminal secundária a nefropatia diabética ...” sendo solicitado no 
mesmo relatório clínico “a concessão de uma habitação com adequadas condições higio-
sanitárias, compatíveis com a realização da técnica de Diálise Peritoneal ... último recurso 
para a vida do doente”. 
Tendo em conta as atribuições do Município no domínio da habitação – artigo 13.º e artigo 
24.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, bem como a competência da Câmara Municipal, 
no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social – n.º 4 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; o facto de, presentemente, o Município não 
dispor  de uma habitação social livre onde possa realojar o munícipe em causa e os baixos 
rendimentos familiares, aliados às elevadas despesas de saúde, propõe a Divisão de Acção 
Social e Família, a atribuição de um apoio no valor de €1.000 (mil euros) – o montante 
encontra-se previamente cabimentado nos serviços de Contabilidade, através da proposta 
n.º 4473/05 (rubrica 2005 A 84) - para fazer face à necessidade de arrendamento de uma 
habitação com adequadas condições higio-sanitárias compatíveis com o tratamento clínico 
prescrito. 
O subsídio proposto, servirá para comparticipar o pagamento de cinco mensalidades do 
arrendamento habitacional, ficando o restante valor sob a responsabilidade da ACAPO e do 
próprio munícipe.” 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em conta o interesse 
municipal na melhoria da qualidade de vida dos seus  munícipes, nomeadamente, ao 
nível das condições habitacionais e de saúde, delib era por unanimidade ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de  11 de Janeiro, atribuir um apoio no 
valor de €1.000,00 (mil euros) à ACAPO – Associação  de Cegos e Amblíopes de 
Portugal – Delegação de Leiria 

** 

ACORDO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL - I NSTITUIÇÃO 
PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - PROJECTO DE CA NDIDATURA AO 
PROGRAMA "PROGRIDE" 

N.º 1309/05 Pela Divisão de Acção Social e Família foi presente  a seguinte informação: 
“A Associação Lar Emanuel está a preparar um projecto de intervenção social que integrará 
a prevenção, o atendimento e o acolhimento em Casa Abrigo para mulheres vítimas de 
violência, que visa dar resposta a uma das necessidades identificadas no Diagnóstico Social 
da freguesia de Leiria, elaborado pela Comissão Social de Freguesia, no âmbito da Rede 
Social do Concelho de Leiria. 
O Lar Emanuel apresentará o projecto ao programa “PROGRIDE “, regulamentado pelo 
Despacho n.º 24/2001 de 3 de Janeiro e pelo Despacho  n.º 6965/2005, de 22 de Março, 
cujo período de candidatura decorre desde 1 de Julho a 31 de Agosto de 2005.  
O Lar Emanuel convidou para a parceria do projecto diversas entidades que integram a 
Comissão Social da Freguesia de Leiria e outras que poderão dar contributos de 
enriquecimento para a intervenção que se propõem realizar junto de mulheres vítimas de 
violência. 
À Câmara Municipal é dirigido o pedido formal de parceria, através da ENT 2005/21099, 
nomeadamente ao nível de: 
1 – participação no forum de apoio à vítima, junto com outras entidades parceiras, onde se 
articulem experiências e conhecimentos que visem a melhoria da intervenção; 
2 – cedência de um espaço para reuniões com os parceiros e também para grupos de 
acompanhamento psicológico, prevista com uma regularidade quinzenal; 
3 – participação na divulgação de um folheto informativo sobre violência doméstica; 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta o interesse 
municipal na melhoria da qualidade de vida dos seus  munícipes, nomeadamente, 
daqueles  que estão em situação de maior desprotecç ão social, delibera por 
unanimidade, no uso da competência prevista na alín ea b) do n.º 4 do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ser entidade par ceira do projecto da Associação 
Lar Emanuel, na área da Violência Doméstica, do qua l irá ser apresentada candidatura 
ao Programa “PROGRIDE”, bem como concordar com o pe dido especificado pela 
Associação, no ofício registado com a ENT 2005/2109 9. 

A Câmara delibera ainda conferir poderes à Sra. Pre sidente para assinar o 
Acordo de Parceria, nos termos da deliberação anter ior. 

** 
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ACORDO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDAD E ACADÉMICO DE 
LEIRIA - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SO CIAL - PROJECTO DE 
CANDIDATURA AO PROGRAMA "PROGRIDE" 

N.º 1310/05 Pela Divisão de Acção Social e Família foi presente  a seguinte informação: 

“A Associação de Solidariedade Académico de Leiria elaborou o projecto “Porta Aberta” que 
visa dar resposta a duas das prioridades de intervenção identificadas pelo Conselho Local 
de Acção Social (CLAS) no Plano de Desenvolvimento Social (PDS), aprovado em Plenário 
de 9 de Dezembro de 2004. 

A Associação de Solidariedade Académico de Leiria apresentará o Projecto ao Programa 
PROGRIDE, regulamentado pelo Despacho n.º 24/2005, de 3 de Janeiro e pelo Despacho  
n.º 6165/2005 de 22 de Março, cujo período de candidatura decorre de 01 de Julho a 31 de 
Agosto de 2005.  

O Projecto integra-se nos Eixos de Desenvolvimento 2 e 7, respectivamente Acção 
Social/Crianças e Jovens: Centro de Acolhimento e Reinserção Social: Comunidade de 
Acolhimento, do Plano de Desenvolvimento Social (2004-2007) e do Plano de Acção de 
2005. 

De acordo com o Diagnóstico Social do Concelho, aprovado em Plenário de 6 de Outubro 
de 2004, verificava-se a inexistência de um Centro de Acolhimento Temporário para 
Crianças e Jovens e a inexistência de uma “Casa de Saída” para execução de medidas 
comunitárias. 

A Associação de Solidariedade Académico de Leiria, enquadrada na Rede Social pelos 
Grupos de Trabalho relativos aos Eixos de Desenvolvimento 2 e 7, Acção Social e 
Reinserção Social, que contam também com a participação da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Leiria, do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de 
Leiria, da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, do Município de Leiria; 
do Instituto de Reinserção Social, do Instituto da Droga e da Toxicodependência, da 
Freguesia de Leiria, propôs-se elaborar o Projecto “Porta Aberta” que terá a duração de 
quatro anos e pretende concretizar dois objectivos estratégicos definidos no Plano de 
Desenvolvimento Social: “Em 30 de Novembro de 2007, está a funcionar um Centro de 
Acolhimento para 12 crianças e jovens” e “Em 30 de Novembro de 2007, está a funcionar 
uma estrutura institucional de apoio, com capacidade para 10 indivíduos, em situação de ex-
reclusão, em cumprimento de medidas de execução comunitária e a arrumar automóveis, 
sem redes de suporte familiar efectivo”. 

A Associação de Solidariedade Académico de Leiria convidou para a parceria, além das 
entidades que integram os dois Eixos de Desenvolvimento do PDS, o Centro de Formação, 
o Centro de Acolhimento de Leiria, os Centros de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio e Dr. Gorjão 
Henriques, o Hospital Distrital de Santo André, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda 
Nacional Republicana e o Instituto Português da Juventude. 

À Câmara Municipal é dirigido o pedido formal de parceria, (ENT 
2005/21098)nomeadamente ao nível de: 
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1 – cedência de dados para actualização do diagnóstico; 
2 – acesso gratuito a iniciativas do Município no âmbito das actividades lúdico-recreativas 
que sejam adequadas aos beneficiários do Projecto “Porta Aberta”; 
3 – cedência gratuita de transporte, quando devidamente programado e de acordo com 
disponibilidade do parque de viaturas do Município, para deslocação dos beneficiários do 
Projecto “Porta Aberta” a eventos de carácter lúdico-recreativo; 
4 – articulação da intervenção social junto dos beneficiários do Projecto “Porta Aberta”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta o interesse 
municipal na melhoria da qualidade de vida dos seus  munícipes, nomeadamente, 
daqueles  que estão em situação de maior desprotecç ão social, delibera por 
unanimidade no uso da competência prevista na alíne a b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, ser entidade parceir a do projecto “Porta Aberta”, 
apresentado pela Associação de Solidariedade Académ ico de Leiria, bem como 
concordar com o pedido especificado pela Associação , no ofício registado com a ENT 
2005/21098 e indicado na informação da Divisão de A cção Social e Família. 

A Câmara delibera ainda conferir poderes à Sra. Pre sidente para assinar o 
Acordo de Parceria, nos termos da deliberação anter ior. 

** 

Ponto número doze 
CAMPANHA VOLUNTARIADO JOVEM “VAMOS PROTEGER AS FLOR ESTAS” 

N.º 1311/05 Na sequência de uma Candidatura apresentada ao Fundo Florestal 
Permanente, solicitou-se à ONGA Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do 
Património da Região de Leiria e à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria 
a possibilidade de colaboração na supra-referida campanha. 

Pretende-se que na altura em que a maior parte dos cidadãos se encontra a gozar as suas 
férias de Verão seja feita a distribuição de panfletos alusivos à protecção da floresta e à 
prevenção dos incêndios florestais no local onde será mais provável encontrar o público 
alvo: na praia. Voluntários irão distribuir os panfletos na praia e alertar para os perigos dos 
cigarros na eclosão dos incêndios florestais, apelando para a seu depósito em cones 
oferecidos por estes  

A ONGA Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria, 
participará com dois voluntários, bem como a Federação das Associações Juvenis do 
Distrito de Leiria. 
A candidatura contempla a atribuição aos voluntários de um total de €600,00 + IVA sem 
qualquer comparticipação financeira por parte do Município de Leiria. 
Cada voluntário participará na distribuição dos cones, durante 8 dias, na época balnear com 
o seguinte horário: das 10h00m às 12h00m e das 15h00m às 18h30m. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO 
DISTRITO DE LEIRIA 

N.º 1312/05 Presente a proposta de atribuição de subsídio à Federação das Associações 
Juvenis do Distrito de Leiria, para o desenvolvimento do Projecto Voluntariado Jovem: 
Campanha “Vamos Proteger a Floresta”, no valor de €357,00, com IVA incluído. O referido 
projecto encontra-se inserido na Candidatura ao Programa do Fundo Florestal Permanente. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo o 
interesse municipal no desenvolvimento e na realiza ção de actividades de educação e 
sensibilização ambiental, delibera por unanimidade concordar com a atribuição de um 
subsídio no valor de €357,00, de acordo com o estip ulado na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 64.º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembr o. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMEN TAL DE 
CARÁCTER AMBIENTAL, OIKOS – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO  AMBIENTE E DO 
PATRIMÓNIO DA REGIÃO DE LEIRIA 

N.º 1313/05 Presente a proposta de atribuição de subsídio à Oikos – Associação de 
Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria, para o desenvolvimento do 
Projecto Voluntariado Jovem: Campanha “Vamos Proteger a Floresta”, no valor de €357,00, 
com IVA incluído. O referido projecto encontra-se inserido na Candidatura ao Programa do 
Fundo Florestal Permanente. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo o 
interesse municipal no desenvolvimento e na realiza ção de actividades de educação e 
sensibilização ambiental, delibera por unanimidade concordar com a atribuição de um 
subsídio no valor de €357,00, de acordo com o estip ulado na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 64.º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembr o. 

** 

Ponto número treze 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS – LICENÇAS ESPECIAIS DE RU ÍDO (ENT.19821/05, 
20515/05 E 21015/05) 

N.º 1314/05 Presentes os requerimentos a solicitar licença especial de ruído, dos quais 
constam Despachos de autorização do Senhor Vice-Presidente da Câmara, em substituição 
da Senhora Presidente conforme a seguir se menciona:  

Nome do requerente Natureza do evento 
Dia/hora do 
evento 

Localização 
Despacho 

de 
autorização 

Hélder José Bértolo 
Antunes 

Serviços de 
electricidade no interior 

de lojas 

25/07 a 
31/08/2005 das 7 

às 20 horas 

Est. Figueira da 
Foz, lojas 169 e 170 

– Almuinhas - 
Marrazes 

2005/08/04 

Carlos Manuel 
Quinta Matos 

Lançamento de fogo 
de artifício na festa de 

casamento  

14/08/2005 às 
22.00 horas 

Quinta 
das Silveiras – Alto 

do Vieiro - 
2005/08/11 
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O pedido com o registo ENT. 21015/2005, de Horácio Reinaldo Cardinali que 
solicitava a apresentação de um espectáculo de animação de rua na Praia do Pedrógão por 
indicação telefónica do requerente, deverá considerar-se sem efeito, por desistência do 
interessado. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar os Des pachos do Senhor 
Vice-Presidente da Câmara em substituição da Senhor a Presidente a deferir os 
pedidos, mediante emissão de  licenças especiais de  ruído para o efeito. 

** 

Ponto número catorze 
APOIO À CASA MORTUÁRIA DAS COLMEIAS 

N.º 1315/05 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela 
Comissão Fabriqueira da Igreja de Colmeias para apoio no financiamento da construção da 
casa mortuária de Colmeias 

Vem agora a  Comissão Fabriqueira da Igreja de Colmeias solicitar à Câmara Municipal um 
apoio de €15.000,00.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
atribuir um apoio à  Comissão Fabriqueira da Igreja de Colmeias no valor  de 
€15.000,00 (quinze mil euros), para as obras de con strução da Casa Mortuária. 

** 

APOIO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRI TO DE LEIRIA 

N.º 1316/05 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido de apoio da Federação das Associações Juvenis do Distrito de 
Leiria, no âmbito do programa de animação do centro histórico, para animação das feiras 
temáticas realizadas na Praça Rodrigues Lobo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
autorizar a concessão de um apoio à Federação das A ssociações Juvenis do Distrito 
de Leiria, no valor de €990,00 (novecentos e novent a euros). 

** 

Ponto número quinze 
EXPOSIÇÃO ALUSIVA ÀS CIDADES GEMINADAS OU COM ACORD O DE 
COOPERAÇÃO E AMIZADE 

N.º 1317/05 No seguimento da deliberação n.º 0711/05 de 2 de Maio (Acta n.º 16) e dado 
o êxito alcançado pela iniciativa desenvolvida em parceria com a administração do centro 
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comercial “Jardins do Lis Galerias” e este Município, vão prosseguir as exposições alusivas 
às cidades com quem Leiria está geminada ou tem Acordos de Cooperação e Amizade, 
com a seguinte calendarização: 

- 1 a 11 de Setembro – Tokushima (Japão) 
- 12 a 23 de Outubro - Halton (Inglaterra) e Tongling (China)  
- 3 a 13 de Novembro – Maringá (Brasil) 
- 28 de Novembro a 4 de Dezembro – São Filipe (Cabo Verde) 

A exposição alusiva a Tokushima, cuja preparação está a ser desencadeada pela Divisão 
de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação, com o apoio dos Serviços Culturais da 
Embaixada do Japão em Portugal e da Câmara Municipal de Tokushima, contará, em 
princípio, com a presença do Sr. Embaixador do Japão em Portugal ou um seu 
representante. Confirmando-se a presença do Sr. Embaixador do Japão, será necessário 
proceder à elaboração de convites e organizar um “Porto de Honra” na cerimónia de 
abertura, no dia 1 de Setembro, pelas 18h00m 
Por solicitação dos Serviços Culturais da Embaixada japonesa, será necessário efectuar um 
seguro para algum material a ceder, designadamente de algumas peças de vestuário e 
réplicas de templos. 

A Câmara, após analisar o assunto, delibera por una nimidade nos termos 
da alínea f) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, concordar com 
o proposto, suportando as despesas inerentes à elab oração de convites, seguro de 
algum material a indicar pela Embaixada do Japão em  Portugal, “Porto de Honra” na 
cerimónia de abertura, bem como outros eventuais en cargos relacionados com a 
logística para o êxito da exposição. 

** 
EXPOSIÇÃO ALUSIVA À CIDADE DE S. FILIPE  - (ILHA DO  FOGO) - CABO VERDE 

N.º 1318/05 Realizando-se de 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2005 no centro 
comercial “Jardins do Lis Galerias” a exposição dedicada à cidade de S. Filipe, da Ilha do 
Fogo, Cabo Verde, a Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação está, com 
a administração daquele complexo comercial e a Câmara Municipal de S. Filipe a tomar os 
procedimentos relativos à execução da mesma, estando previstas um conjunto de acções 
abrangendo áreas como a música, o artesanato e a gastronomia. 

Por indicação de Eugénio Veiga, Presidente da Câmara de S. Filipe, está prevista, durante a 
vigência da exposição, a presença de uma pequena delegação por si liderada, sendo 
necessário que esta Câmara suporte as despesas inerentes à estada da delegação no que 
concerne ao alojamento e alimentação. Haverá ainda a suportar os encargos resultantes da 
parte logística, designadamente a elaboração de convites, a apresentação de um “Porto de 
Honra” e outros relacionados com a actuação de um grupo musical de naturais de S. Filipe 
residentes em Lisboa, designadamente o seu transporte, na inviabilidade de poder ser 
utilizado o autocarro da Câmara, de e para Lisboa, sendo da responsabilidade da 
administração do centro comercial o eventual fornecimento de refeições para os elementos 
do grupo. 

A Câmara, após analisar o assunto sobre a exposição  dedicada a S. Filipe, 
da Ilha do Fogo, Cabo Verde, delibera por unanimida de nos termos da alínea f) do n.º 
4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setemb ro, concordar com o proposto, 
suportando as despesas inerentes à estada (alojamen to e alimentação) da delegação 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2005.08.16 

0001425(37) 

oficial, bem como as resultantes da elaboração de c onvites e fornecimento do “Porto 
de Honra” no acto inaugural e do eventual transport e, na impossibilidade da 
utilização do autocarro da Câmara, do grupo musical  de naturais de S. Filipe de e para 
Lisboa, no dia da sua exibição nesta cidade. 

** 

EXPOSIÇÃO SOBRE HALTON E TONGLING 

N.º 1319/05 A exposição dedicada às cidades de Halton, geminada com Leiria desde 
1997 e de Tongling, com quem Leiria mantém um Acordo de Cooperação e Amizade desde 
1999, será efectuada simultaneamente, dado que foi no âmbito de uma candidatura ao 
programa “Dois mais Um”, patrocinado pela União Europeia e que preconizava o apoio de 
dois municípios europeus, cujo número de habitantes não fosse superior a 350 mil, e uma 
cidade da China, no âmbito das reformas administrativas que então se registaram naquele 
país, que permitiu que Leiria, de parceria com Halton, estabelecesse o Acordo de 
Cooperação e Amizade com Tongling. 

Apresentado o projecto para a divulgação das cidades irmanadas com Leiria no centro 
comercial “Jardins do Lis Galerias”, quer Halton, quer Tongling, de imediato se 
disponibilizaram para participar na mesma, de 12 a 23 de Outubro de 2005, estando em 
fase adiantada a sua preparação que, no concernente a Tongling, contará com o apoio dos 
Serviços Culturais da Embaixada da República Popular da China em Portugal e, 
eventualmente, com a presença do respectivo embaixador.  
Quer Halton, quer Tongling, far-se-ão representar com pequenas delegações no acto 
inaugural, estando prevista, para Halton, uma delegação até seis elementos, liderada pelo 
Mayor Lloyd-Jones e para Tongling uma delegação de quatro elementos, liderada pelo Vice-
Presidente do Congresso Popular, cujas estadas estão programadas, respectivamente, de 
11 a 15 de Outubro e de 11 a 16 de Outubro. 
A Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação está a proceder à 
programação inerente à estada destes grupos, bem como à preparação e selecção do 
material a expor, sendo que para a prossecução destes trabalhos é necessário proceder à 
elaboração de convites, apresentação de um “Porto de Honra” no acto inaugural e ainda 
providenciar o alojamento e alimentação para as duas delegações, suportando esta Câmara 
os respectivos encargos. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo ao êxi to alcançado pelas 
exposições alusivas às outras cidades, deliberou po r unanimidade nos termos da 
alínea f) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de Setembro, concordar com o 
proposto e suportar os encargos inerentes à parte l ogística para a organização da 
exposição dedicada às cidades de Halton (Inglaterra ) e Tongling (China), bem como 
suportar os encargos resultantes da estada (alojame nto e alimentação) das duas 
delegações, respectivamente nos períodos de 11 a 15  e 11 a 16 de Outubro de 2005. 

** 

VIII ENCONTRO EUROPEU DE JOVENS LUSODESCENDENTES 

N.º 1320/05 Na reunião de Câmara de 2005/05/02 (deliberação n.º 0709/05 - Acta n.º 16), 
sobre a realização do VIII Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes em Leiria de 7 a 
14 de Agosto de 2005, foi deliberado suportar os encargos inerentes ao alojamento e 
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alimentação dos participantes naquele Encontro durante aquele período, a levar efeito no 
Regimento de Artilharia de Leiria (RAL), não devendo o valor a pagar exceder o montante 
de €4.792,00. 

Tendo o órgão promotor do VIII Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, a 
Coordenação das Colectividades Portuguesas de França solicitado que esta Câmara, após 
a cerimónia de abertura do Encontro, realizada no Castelo, pelas 18 horas do dia 7 de 
Agosto, suportasse os encargos de um jantar a servir num restaurante da cidade, foi 
considerado viável satisfazer tal pedido, atendendo a que, atempadamente, foi 
providenciado o não fornecimento pelo RAL do jantar daquele dia, no valor de €202,50, bem 
como os almoços e jantares dos dias 10 e 12 de Agosto, pelo facto dos jovens participantes, 
naqueles dias, terem as refeições oferecidas nos municípios onde se deslocam em visita, 
perfazendo o valor destas refeições (jantar do dia 7 e almoços e jantares dos dias 10 e 12) 
€1.012,50. 
Foi contactado um restaurante que praticou um preço especial para aquele evento, no valor 
individual de €10,00, perfazendo o valor de €500,00. 
Assim, face ao exposto, solicita-se que, da verba autorizada para suportar os encargos 
respeitantes à estada dos elementos que integram o VIII Encontro Europeu de Jovens 
Lusodescendentes, se efectue o pagamento da factura no valor de €500,00 a emitir pelo 
restaurante “Cardápio do Visconde”. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo a que o valor a pagar pelo 
fornecimento do jantar no dia da abertura do VIII E ncontro Europeu de Jovens 
Lusodescendentes não faz ultrapassar o valor inicia lmente atribuído para a estada 
dos participantes, delibera por unanimidade nos ter mos da alínea f) do n.º 4 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, concorda r com o proposto e mandar pagar 
ao restaurante “Cardápio do Visconde ” a factura no  valor de €500,00, respeitante ao 
jantar servido. 

** 

Ponto número dezasseis 
JOGOS DE LEIRIA 2005 - FASE DE FREGUESIAS – CHINQUI LHO 

N.º 1321/05 Os Jogos de Leiria visam a promoção do desporto como factor de melhoria 
da saúde e bem estar das populações, através de estruturas organizacionais leves e 
descentralizadas em estreita ligação com as Freguesias, Associações de Modalidade, 
Colectividades, Escolas, entre outras entidades. 
Considerando que os Jogos de Leiria visam: 
Organizar-se por fases: Fase Escolar – Fase do 1.º Ciclo e Fase dos  2.º, 3.º Ciclos e 
Secundário; e Fase de Freguesias; 
Privilegiar  a integração de todas as populações com maior dificuldade de acesso à prática 
desportiva, designadamente as populações das zonas periféricas do concelho, constituindo 
um momento de intercâmbio entre as diversas Freguesias; 
Integrar actividades desportivas de cariz fundamentalmente recreativo e que promovam o 
espírito de equipa e entrajuda; 
Recuperar os jogos e as actividades lúdicas tradicionais; 
Realiza-se, nos dias 10 e 11 de Setembro de 2005, na Freguesia de Souto da Carpalhosa, 
no Parque de Lazer da Associação Recreativa e Cultural Valpedrense, a 5.ª edição do 
Torneio de Chinquilho, integrado na Fase de Freguesias dos Jogos de Leiria 2005. 
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Tendo em conta o sucesso das anteriores edições, as excelentes infra-estruturas e a 
vontade organizacional demonstrada pela Associação Recreativa e Cultural Valpedrense, a 
Divisão do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Leiria em parceria com esta 
colectividade, pretende proporcionar um momento de promoção dos jogos tradicionais, 
juntando, em convívio, equipas de todas as freguesias do Concelho. Esta iniciativa concilia 
actividades de cariz desportivo e cultural que constituem um património que pretendemos 
manter vivo, dando estímulo à prática regular, especialmente do Chinquilho. 
Assim, e para fazer face a despesas inerentes a este evento, nomeadamente com a 
animação musical (ranchos), almoços, montagem de tabuleiros (serviço de máquina e 
compra de tabuleiros e fitos) e palco (aluguer e montagem), propõe o Sr. Vereador Dr. 
Daniel Pereira, a atribuição de um apoio de €4.000,00 (quatro mil euros) à Associação 
Recreativa e Cultural Valpedrense (em conformidade com o valor inscrito em Plano, na 
rubrica 12/040701- 0603- 2005-A-240 – Fase Freguesias). 
De acordo com o Plano de Actividades da Câmara Municipal de Leiria para 2005, as 
restantes despesas inerentes à organização dos Jogos de Leiria – Fase de Freguesias 
(divulgação, logística, material promocional, ofertas e etc.), serão liquidadas com recurso à 
rubrica 12/0602039903- 0603- 2005-A-240 – Fase Freguesias. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da alínea 
f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º159/99, de 14 de Setembro, os Municípios dispõem 
de atribuições no âmbito dos tempos livres e despor to, delibera por unanimidade e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da s upracitada Lei e com a alínea b) do 
n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Set embro, atribuir à Associação 
Recreativa e Cultural Valpedrense um subsídio no va lor de €4.000,00 (quatro mil 
euros) e autorizar o respectivo pagamento. 

** 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES 2005 

N.º 1322/05 No âmbito das candidaturas realizadas pelos Clubes/Colectividades do 
Concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de Modernização de Clubes, propõe o 
Sr: Vereador Desporto, Dr. Daniel Pereira a atribuição dos seguintes apoios: 
 
1. COMUNICAÇÕES 
a) Instalação de linha telefónica e respectivo telefone ao seguinte Clube: 

CLUBE FREGUESIA 

CRC 22 de Junho Amor 

ACR Azoia Azoia 

AD Bem Estar da Longra Caranguejeira 

AR Lameiro Carvalheiros Carvide 

GDR Famalicão Cortes 

Casa do Benfica Leiria 
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União Ciclismo de Leiria Pousos 

   TOTAL: 7 linhas telefónicas e 7 telefones 
Nesta área a Câmara Municipal de Leiria comparticipará na aquisição e instalação da linha telefónica 
e telefone mediante a apresentação de documento comprovativo de despesa, bem como, a 
assinatura mensal do serviço telefónico durante os doze primeiros meses após a instalação. 
 
b) Instalação de fax aos seguintes Clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

ADR Barreiros Amor 

AD Bem Estar da Longra Caranguejeira 

AR Lameiro Carvalheiros Carvide 

GDR Famalicão Cortes 

Casa do Benfica Leiria 

Sociedade Columbófila de Leiria Marrazes 

Associação Recreativa Andrinense Pousos 

União Ciclismo de Leiria Pousos 

ARD Santa Eufémia Santa Eufémia 

Centro Cultural da Arroteia Souto da Carpalhosa 

   TOTAL: 10 aparelhos de fax. 
 
Os aparelhos serão adquiridos pelo Município de Leiria e disponibilizados de imediato aos clubes. A 
instalação dos faxes fica a cargo dos clubes, devendo os mesmos serem levantados na Divisão do 
Desporto. 

 

2. INFORMATIZAÇÃO 
a) Atribuição de 1 computador aos seguintes clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

Clube Pesca D.Dinis Amor 

ARTE – ADRC da Barosa Barosa 

GDR Caldelas Caranguejeira 

União Desportiva do Coimbrão Coimbrão 

União Desportiva de Leiria Leiria 
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ACR Maceirinha Maceira 

CERCILEI Marrazes 

Casal da Quinta Milagres 

Grupo Recreativo dos Milagres Milagres 

Núcleo Desporto Motorizados Milagres 

Soc. Columbófila Granja Monte Real Monte Real 

GDR Casal Novo Monte Redondo 

Os Magníficos Monte Redondo 

Juventude Vidigalense Pousos 

CCR Vale Tacão  Santa Catarina da Serra 

ACDR Várzeas Souto da Carpalhosa 

   TOTAL: 16 computadores com modem interno e softw are. 
 
Os computadores com modem interno para ligação à internet e o software serão adquiridos pelo 
Município de Leiria e disponibilizados de imediato aos clubes. 
 
b) Atribuição de 1impressora aos seguintes clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

Clube Pesca D.Dinis Amor 

ARTE – ADRC da Barosa Barosa 

GDR Caldelas Caranguejeira 

União Desportiva do Coimbrão Coimbrão 

União Desportiva de Leiria Leiria 

APSurdos Leiria 

ACR Maceirinha Maceira 

Casal da Quinta Milagres 

Grupo Recreativo dos Milagres Milagres 

Núcleo Desporto Motorizados Milagres 

Soc. Columbófila Granja Monte Real Monte Real 
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GDR Casal Novo Monte Redondo 

Os Magníficos Monte Redondo 

CCR Vale Tacão  Santa Catarina da Serra 

ACDR Várzeas Souto da Carpalhosa 

   TOTAL: 15 impressoras. 
 
As impressoras serão adquiridas pelo Município de Leiria e disponibilizadas de imediato aos clubes. 
 
3. RECURSOS HUMANOS 
a) funcionário administrativo: 

CLUBE FREGUESIA 

União Desportiva da Caranguejeira Caranguejeira 

AP Surdos - Delegação de Leiria Leiria 

Hóquei Clube de Leiria Leiria 

ACD Santa Bárbara Souto da Carpalhosa 

   TOTAL: 4 funcionários administrativos 
 
b) técnico de desporto: 

CLUBE FREGUESIA 

Bairro dos Anjos Leiria 

ASAL Leiria 

   TOTAL: 2 técnicos de desporto 
 
Quadro 1 – Com o apoio do IEFP 
Nesta área deverão os clubes contactar o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
para a contratação de um funcionário administrativo no âmbito dos seus programas 
específicos. O Município de Leiria assegurará o subsídio de transporte, subsídio de 
alimentação e seguro. 
 
Quadro 2 – Sem o apoio do IEFP 
O quadro 2 só se aplica se se esgotarem as possibilidades de apoio do quadro 1. 
Nesta área o Município de Leiria comparticipa com: 
- 75% do salário mais o seguro, no primeiro ano; 
- 50% do salário mais seguro, no segundo ano; 
- 25% do salário mais seguro, no terceiro ano, se o contrato for a termo certo; 
- 50% do salário mais seguro, no terceiro ano, se o contrato for sem termo; 
- 25% do salário mais seguro, no quarto ano, se o contrato for sem termo. 
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A Câmara analisou o assunto e tendo em consideração  que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99 , de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições no domínio dos tempos livres  e desporto, delibera por 
unanimidade de acordo com a alínea a) do n.º 2 do a rtigo 21.º da supracitada Lei e 
com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, apoiar as 
entidades de acordo com os mapas acima transcritos.  

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA 

N.º 1323/05 Foi presente pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Daniel Pereira, um 
pedido formulado pela Junta de Freguesia de Caranguejeira, para apoio à construção da 
cobertura do Polidesportivo de Soutos. No âmbito do Plano Plurianual de Investimentos da 
Câmara Municipal de Leiria há previsão do apoio para a obra, rúbrica (2004/I/63). 

A Câmara Municipal no uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 6 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir o apo io à Junta de Freguesia de 
Caranguejeira no valor de €68.085,93 (sessenta e oi to mil e oitenta e cinco euros e 
noventa e três cêntimos). 

Mais delibera que o apoio será disponibilizado do s eguinte modo: 

• a transferência de verba do Município de Leiria par a a Junta de 
Freguesia será efectuada após a conclusão da obra e  apresentação das respectivas 
facturas inerentes aos trabalhos; 

• a Junta de Freguesia deve publicitar, no local, o a poio concedido pelo 
Município de Leiria. 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE CARVIDE 

N.º 1324/05 Foi presente pelo Senhor Vereador do Desporto Dr. Daniel Pereira, um 
pedido formulado pela Junta de Freguesia de Carvide (ENT.20543/05), para apoio à 
execução de um Circuito de Manutenção em Carvide. No âmbito do Plano Plurianual de 
Investimentos da Câmara Municipal de Leiria há previsão do apoio para a obra, sob a 
rúbrica 2003I57. 

A Câmara Municipal no uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 6 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir o apo io à Junta de Freguesia de Carvide 
no valor de €5.000,00 (cinco mil euros). 

Mais delibera que o apoio será disponibilizado após  a observância dos 
seguintes pontos: 

• a transferência de verba do Município de Leiria par a a Junta de 
Freguesia será efectuada mediante a apresentação do s autos de medição e das 
respectivas facturas de obra; 
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• ao adquirir os equipamentos, a Junta de Freguesia d eve fazê-lo junto de 
empresa certificada; 

• a Junta de Freguesia deve publicitar, no local, o a poio concedido pelo 
Município de Leiria. 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE BOAVISTA 

N.º 1325/05 Foi presente pelo Senhor Vereador do Desporto Dr. Daniel Pereira, um 
pedido formulado pela Junta de Freguesia de Boavista (ENT.28776/04), para apoio à 
execução de um Circuito de Manutenção em Boavista. No âmbito do Plano Plurianual de 
Investimentos da Câmara Municipal de Leiria há previsão do apoio para o empreendimento, 
sob a rúbrica 2005I283. 

A Câmara Municipal no uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 6 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir o apo io à Junta de Freguesia de 
Boavista no valor de €1.874,25 (mil oitocentos e se tenta e quatro euros e vinte cinco 
cêntimos), correspondente ao valor do projecto. 

** 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA N.º 0292/05, 28 FEVEREIRO DE 2005 

N.º 1326/05 Presente o ofício n.º 2696, de 7 de Julho de 2005, da Inspecção-Geral de 
Finanças, recomendando a revogação da deliberação camarária de 28 de Fevereiro de 
2005, relativa ao “Contrato-programa celebrado entre o Município de Leiria e a Associação 
Juventude Desportiva do Lis”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor da 
informação prestada pela Divisão Administrativa, em  22 de Julho de 2005, delibera 
por unanimidade revogar, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 141.º e 
seguintes, do Código do Procedimento Administrativo , a deliberação por si tomada na 
reunião de 28 de Fevereiro de 2005, que aprovou a m inuta do “Contrato-programa 
celebrado entre o Município de Leiria e a Associaçã o Juventude Desportiva do Lis”. 

** 
Ponto número dezassete 
PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 
TRANSFERÊNCIA DA VERBA DO MÊS DE JULHO DO ANO LECTI VO 2004/2005  E 
ACERTOS DE CONTAS 

N.º 1327/05 Presente uma informação/proposta do seguinte teor: 
“Dado o atraso verificado na transferência pelo Estado, dos apoios financeiros a 

atribuir no ano lectivo de 2004/2005, para comparticipação da refeição e animação sócio-
educativa do programa em epígrafe, propõe-se à Câmara o pagamento relativo ao mês de 
Julho de 2005, em conformidade com o disposto no Despacho Conjunto n.º 114/2005, de 07 
de Fevereiro de 2005 e respectivos acertos de contas a que houver lugar. 
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Criança / Refeição/Mês - € 29,36 
Criança / Complemento de horário/Mês - € 28,48, em salas com menos de 15 

crianças  
Salas com 15 ou mais crianças em complemento de horário - € 649,26 por sala. 
 
Assim, as verbas no total de €56.062,18 deverão ser  transferidas de acordo 

com a seguinte lista: 
 

- Associação de Pais e Enc. de Educ. da Freguesia Arrabal.........  € 1.367,90 
- Junta de Freguesia de Azoia .....................................................  € 1.078,53 
- Junta de Freguesia de Bajouca ..................................................  € 2.048,31 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. dos Alunos do Jardim de Inf. 

e Escola do 1.º CEB da Barosa ....................................................  € 745,93 
- Associação de Pais e Enc. Educ. da Escola n.º 6 de Leiria .......  € 4.863,96 
- Ass. de Pais e Enc. Educ. das Esc de Bidoeira de Cima ...........  € 1.859,07 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas do 1.º CEB e J. 

de Infância de Boa Vista............................................................... €1.191,67 
- Associação de Pais e Enc. de Educação dos Alunos das Escolas 

Pré-Primárias da Freguesia de Caranguejeira ............................ € 7.081,81 
- Junta de Freguesia de Carreira .....................................................  € 279,81 
- Junta de Freguesia de Carvide .....................................................  € 689,22 
- Junta de Freguesia de Coimbrão ...............................................  € 1.651,67 
- Junta de Freguesia de Colmeias ................................................  € 1.154,43 
- Junta de Freguesia de Cortes .......................................................  € 734,42 
- Associação de Pais e Enc. de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e J. 

de Infância de Capuchos - Leiria ................................................ € 4.097,98 
- Agrupamento de Escolas de Maceira ............................................. € 363,74 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento  

de Escolas de Maceira .................................................................. € 899,04 
- Junta de Freguesia de Marrazes ................................................. € 9.688,30 
- Junta de Freguesia de Memória ..................................................... € 455,89 
- Junta de Freguesia de Milagres ....................................................  € 828,95 
- Junta de Freguesia de Monte Redondo ....................................... € 1.885,93 
- Junta de Freguesia de Monte Real ................................................. € 703,44 
- Junta de Freguesia de Ortigosa .................................................. € 1.016,86 
- Junta de Freguesia de Parceiros ................................................ € 2.384,59 
- Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de  

Andrinos ......................................................................................... € 799,57 
- Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo ....................  € 699,60 
- Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos ...............  € 1.121,36 
- Associação de Pais do Jardim de Infância do Vidigal ...................  € 719,15 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas e J. de Infância da  

Freguesia de Regueira de Pontes ............................................... € 1.086,42 
- Associação de Pais e Enc. de Educação de Vale Sumo e Olivais . € 305,28 
- Associação de Pais do Jardim de Infância  de St.ª Cat.ª Serra .... € 1.380,46 
- Associação de Pais da Esc. e Jardim de Infância de Loureira ..... € 1.030,25 
- Associação de Pais da Escola de Magueigia.................................. € 652,83 
- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa .............................  € 2.195,81 
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A Câmara, depois de analisar a informação e tendo e m atenção que é 
atribuição dos Municípios o apoio no domínio da edu cação a crianças em idade pré-
escolar e aos alunos do ensino básico, em conformid ade com a alínea d) do n.º 1 do 
artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99,de 14 de Setembro, 
delibera por unanimidade e no uso das competências que lhe são conferidas pela 
alínea l) do n.º 1, conjugada com a alínea d) do n. º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, autorizar a transferência das verbas pa ra as freguesias, associações de 
pais e agrupamentos de escolas constantes na propos ta, relativas ao apoio social 
desenvolvido no mês de Julho do ano lectivo de 2004 /2005 e respectivos acertos de 
contas. 

** 

Ponto número dezoito 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA. LISTA DE DESPESAS 

N.º 1328/05 Presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências 
para actividades culturais e recreativas, durante o mês de Julho de 2005, que totalizam o 
valor de €8.683,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €8.683,00, referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito no 
mês de Julho de 2005 

** 

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

N.º 1329/05 Presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, durante o mês de Julho de 2005, que 
totalizam o valor de €2.227,20. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade 
transferir para o teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €2.227,20, referente às 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, suport adas pelo Teatro José Lúcio da 
Silva, durante o mês de Julho de 2005. 

** 
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Ponto número dezanove 
EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE CEDIDO AO ATENEU DESPORTIVO DE 
LEIRIA 

N.º 1330/05 A Câmara delibera por unanimidade o seg uinte: 

1.º - Que a escritura pública celebrada no 1º Cartó rio Notarial de Leiria, em 
30/09/99, lavrada a fls. 17 a 20v, do Livro n.º 251  de Escrituras Diversas, seja resolvida 
ou revogada, com a consequente reversão para o Muni cípio do direito de superfície 
pela mesma cedido ao Ateneu Desportivo de Leiria, s em lugar a qualquer 
indemnização, em virtude da superficiária não ter c umprido as condições fixadas no 
mesmo contrato, nomeadamente quanto ao início das o bras aí referidas. 

 2.º Conferir os poderes à Senhora Presidente da Câm ara para outorgar a 
competente escritura.  

 3.º - Assumir perante o Ateneu Desportivo de Leiri a que lhe será cedido 
novo direito de superfície, desde que aquela entida de reuna condições para o efeito e 
o Município disponha de um espaço adequado. 

 4.º Dar conhecimento ao Ateneu desta deliberação. 

** 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE AO CLUBE DE JUDO DRAGÃO  
N.º 1331/05 A Câmara, ao abrigo do disposto na alín ea a) do n.º 4 do artigo 64º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e considerando q ue o Clube de Judo Dragão é uma 
associação com personalidade jurídica e prossegue n o Município de Leiria fins de 
interesse municipal, nomeadamente de promoção cultu ral, desportiva e recreativa 
delibera por unanimidade o seguinte: 

1.º - Constituir a favor desta entidade o direito d e superfície sobre uma parcela 
de terreno sita em Vale Grande, freguesia de Marraz es, concelho de Leiria, com a área 
de 4.398 m 2, a confrontar do norte com Lote 19, sul arruamento , nascente arruamento 
e espaço público e poente com Santa Casa da Miseric órdia e Manuel da Mota, descrita 
na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria so b o n.º 5936/Marrazes e inscrito na 
matriz predial urbana sob o art.º 7549, com o valor  tributável de €79.164,00. 

a)  a parcela de terreno sobre a qual se constitui o direito de superfície 
destina-se à construção de um pavilhão desportivo c oberto com balneários, 
designadamente para a prática do judo, bem como par que de estacionamento e 
arranjos exteriores daquela Associação. 

 b) o prazo de duração do direito de superfície é de  sessenta anos, podendo 
ser prorrogado por períodos sucessivos de vinte ano s, desde que a superficiária seja 
notificada com a antecedência mínima de um ano. 

 c) no prazo máximo de cinco anos, a contar da data  da outorga da 
escritura de cedência do direito de superfície, dev erão ficar concluídas todas as obras 
de construção do pavilhão referido na alínea a) e p roporcionar a sua utilização em 
pleno.  
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 d) se, findo o prazo previsto na alínea anterior, as construções não 
estiverem concluídas, ou se o tiverem sido em desac ordo com os projectos 
aprovados pela Câmara Municipal de Leiria, o direit o de superfície reverte para o 
Município de Leiria. 

 e) se às construções for dado fim diferente daquel e em função do qual o 
direito de superfície foi cedido ou cuja alteração não tenha sido objecto de acordo 
com a Câmara Municipal de Leiria, o mesmo reverte p ara o Município de Leiria. 

 f) se as construções efectuadas no prédio sobre o q ual é constituído o 
direito de superfície forem destruídas e se a super ficiária não as reconstruir no prazo 
que lhe for fixado para o efeito, o direito de supe rfície reverte para o Município de 
Leiria. 

 g)  se o Clube de Judo Dragão se extinguir durante o pr azo de validade do 
direito de superfície, ou alterar os seus estatutos  pondo em causa os fins da sua 
constituição, as edificações existentes revertem  para Município de Leiria. 

 h) nas situações previstas nas alíneas d), e), f) e g) a propriedade dos 
edifícios e as benfeitorias entretanto realizadas p assam para o proprietário do solo, 
sem que a superficiária tenha direito a qualquer in demnização. 

 i) a superficiária obriga-se a cuidar dos edifício s, suas dependências e 
equipamentos de utilização neles instalados como o faria um proprietário prudente, 
mantendo-os em perfeito estado de conservação e de utilização. 

 j) não é permitida a transmissão do direito de superfí cie a terceiros sem 
autorização expressa da Câmara Municipal de Leiria.  

 l) a cedência do direito de superfície é efectuada  a título gratuito. 

 m) ao direito de superfície é atribuído o valor de €63.331,20 (sessenta e três 
mil trezentos e trinta e um euros e vinte cêntimos) . 

 2.º Conferir os poderes à Senhora Presidente da Câ mara para outorgar a 
competente escritura. 

** 

Ponto número vinte 
POP PEDRÓGÃO. ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO. RATIFICAÇÃO D O DESPACHO DO 
SR. VICE-PRESIDENTE (INT-2005/9812) 

N.º 1332/05 A iniciativa POP PEDRÓGÃO insere-se no Programa “Férias 100 Limites”, a 
ter lugar na Praia do Pedrógão, e consiste na realização de concertos musicais nos dias 12, 
13 e 14 de Agosto. 
Considerando o sucesso que o POP PEDRÓGÃO teve em anos anteriores na animação e 
dinamização do Pedrógão e da sua Praia, com a presença de vários milhares de pessoas, 
torna-se necessário proceder a alterações ao trânsito, por forma a garantir a segurança dos 
espectadores e permitir a realização dos espectáculos. 
Desta forma, a Rua da Maré Viva será fechada ao trânsito automóvel nos dias 12, 13 e 14 
de Agosto, entre as 20h00 e as 03h00 do dia seguinte, entre a Rua Adelaide Félix e a 
Rotunda do Parque de Campismo. Consequentemente, os acessos a este arruamento 
através da Rotunda das Pedras, da Rua José Gaspar e da Rua Pedra Mar serão interditos. 
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Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro,  conjugada com a alínea f)  do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é da competência da Câmara 
Municipal a gestão da rede viária de âmbito municipal. 
Tendo o Sr. Vice-Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ele concedido 
despacho de autorização das alterações ao trânsito, datado de 10 de Agosto, a ser 
ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

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

** 

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:  

ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO PRÉDIO SIT O NO VÃO DA 
ESCADARIA NA RUA DR. CORREIA MATEUS, DENOMINADO LIS -BAR 

N.º 1333/05 Presente o Contrato de Arrendamento do prédio sito no vão da escadaria na 
Rua Dr. Correia Mateus, denominado “Lis-Bar”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta as obras de 
beneficiação de grande vulto realizadas pela arrend atária do imóvel objecto do 
contrato de arrendamento mencionado em epígrafe, de libera por unanimidade: 

- Que seja aditado ao contrato de arrendamento do p rédio sito no vão da 
escadaria na Rua Dr. Correia Mateus, denominado “Li s-Bar”, n.º 77/90, de 16 de 
Agosto de 1990, e em substituição da sua Terceira c ondição, a condição que se 
segue: 

“TERCEIRA: A renda prevista na cláusula quarta do r eferido contrato será 
de duzentos e cinquenta euros mensais, com efeitos a partir do dia um de Setembro 
de dois mil e cinco e com a actualização anual de a cordo com os índices ficados ou a 
fixar pelo Estado para as rendas deste tipo.” 

- Que sejam conferidos poderes à Senhora Presidente  para outorgar o 
aditamento ao contrato de arrendamento do prédio si to no vão da escadaria na Rua 
Dr. Correia Mateus, denominado “Lis-Bar”, n.º 77/90 , de 16 de Agosto de 1990. 

** 

EMPREITADA DA SIMLIS DE LIGAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS D E OLHALVAS E 
PONTE DAS MESTRAS – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

N.º 1334/05 Presente o fax (ENTFE-2005/4985) da empresa Oliveiras Empreiteiros S.A., 
adjudicatária da empreitada referida em epígrafe, solicitando a interdição ao trânsito da Rua 
Roberto Ivens, no troço entre a Ponte dos Caniços e o cruzamento das Rua da Fábrica de 
Papel e Rua Miguel Torga. 

Esta alteração ao trânsito, com início no dia 22 de Agosto, tem duração prevista de 15 dias. 
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A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de, concordar com o 
exposto, encarregando os serviços responsáveis de d ar cumprimento à deliberação, 
devendo ser dado conhecimento ao requerente, ao Pro grama Polis, à PSP, Rodoviária 
do Tejo, Bombeiros Municipais (Comando de Operações ), INEM e taxistas. 

** 

FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE  ADMINISTRAÇÃO 
DA EMPRESA MUNICIPAL LEIRISPORT – DESPORTO LAZER E TURISMO, EM 

N.º 1335/05 No seguimento da deliberação N.º 0951/0 5 da Acta N.º 22 de 13 de Junho 
de 2005, a Câmara delibera por unanimidade nos term os do disposto na alínea l) do 
n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Sete mbro, na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002 de 11 de Janeiro, propor à Assembleia Munici pal a fixação da remuneração do 
Presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal, Leirisport – 
Desporto Lazer e Turismo, EM, em valor idêntico ao vencimento de Vereador a tempo 
inteiro, ao que acresce o valor das despesas de rep resentação. 

Mais delibera propor à Assembleia Municipal que a d ecisão tenha efeitos 
ao dia 13 de Junho de 2005, data em que iniciou fun ções conforme decisão dos 
orgãos da Autarquia. 

** 

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, 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 quinze horas e quarenta e cinco minutos mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento 
Administrativo e Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 16 de Agosto de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

___________________________ 


