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Acta n.º 25 
Aos quatro dias do mês de Julho do ano de dois mil e cinco, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara Municipal de 
Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS 
 COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. DANIEL VIEIRA PEREIRA  
 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 

 SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
 MAGALHÃES 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Ferreira, Chefe de 
Divisão Administrativa, em regime de substituição, coadjuvada pela Assistente 
Administrativa Especialista, Anabela Crespo. 

** 

O Senhor vereador Dr. Hélder Roque  esteve ausente da reunião por motivos 
devidamente justificados. 

** 

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

** 

Presente a Acta da Reunião de 27 de Junho, 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 quarenta e cinco minutos a Senhora Presidente deu início à 
reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto número um 

Apresentação de Projectos no âmbito da intervenção Polis em Leiria 

 

Ponto número dois 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

394/02 José Magalhães Ferreira 

947/02  Joaquim Pereira Brígido 

740/03  Francisco José Conceição Confraria 

383/04  Joaquim Jesus Francisco 

572/04  Emissora Regional de Leiria - Rádio Liz, C.R.L 

 130/05  José Caseiro Joaquim 

209/05  Alfredo Sousa Rosa 

230/05  José Jesus Ferreira Duque  

331/05  Claudia Margarida Vieira Cova 

394/05  Simocerro – Comércio de Imóveis e Candeeiros, Ldª. 

459/05  Pedro António Antunes Ferreira 

1093/04 Paula Maria Orfão Torrão 

 
Ponto número três 

Análise dos seguintes processos de informação prévia: 

IP 40/03  Vítor Manuel Silva Carpalhoso 

IP 24/05  José Carlos Santos Moreira 
 

Ponto número quatro 
Análise do seguinte processo de licenciamento de combustíveis: 

Licomb 4/03   Casa de Repouso Verde Pinho, Ldª. 
 
Ponto número cinco 

Análise dos seguintes processos de loteamento: 
Lot. 2/82   Mota Marques & Marques, Ldª. 
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Lot. 13/98   Infraleiria – Promoção Imobiliária, Ldª. 

Ponto número seis 
Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 152/2003 Construção de edifício para instalação dos Órgãos e 
serviços da Freguesia de Parceiros – Informação para 
adjudicação definitiva 

T – 86/2004 Construção de novo edifício e arranjos exteriores na escola 
do 1.º CEB de Touria – Pousos - Actas da Comissão de 
Abertura e de Análise de Propostas 

 
Ponto número sete 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

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

 

Ponto número oito  
1. Taça Europa de Atletismo 

2. Pedido de demissão de Cristina Raquel Gomes Grácio do cargo de Administradora 
da Leirisport E.M. – Reforma de deliberação 

 
Ponto número nove 

1. Extinção de processos de execução fiscal em virtude de prescrição de dívidas 
provenientes de tarifas de conservação de saneamento referentes ao triénio 
1992/1994 

2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria - 
Requerente  “Mundicamping – Comércio de Caravanas e Representações, ldª.” 

3. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Maria do Rosário Marques Duarte Mestre 

4. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Ana Maria Teodósio Pereira Cardador Lourenço 

 
Ponto número dez 

Voto de Pesar 
 

Ponto número onze  

Alargamento de horário de funcionamento (Ent.8084/05) 
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Ponto número doze 

1. Protocolo entre o Município de Leiria e a Junta Regional de Escuteiros 
2. Apoio à Junta de Freguesia da Barosa para abertura de um ponto de água 

3. Apoio à Junta de Freguesia de Monte Real para Obras de Beneficiação da 
Cobertura do Mercado e WC´S Públicos 

 
Ponto número treze 

Projecto de Emparcelamento rural do Vale do Lis - Sub-Perímetro I 
 
Ponto número catorze 

Plano de Pormenor da Almuinha Grande - Alterações 

 

Ponto número quinze 
1. Programa de Modernização dos Clubes 2005 

2. Programa "Férias 100 Limites" 

3. Contrato-Programa entre o Município de Leiria e a Leirisport, E.M. sobre o 
Programa "Férias 100 Limites" 

 

Ponto número dezasseis 

1. Cedência gratuita do Autocarro do Município 

2. Colocação de relva sintética no espaço de jogo da EB1 de Sismaria – Apoio à 
Associação de Pais da Escola da Sismaria da Gândara 

 
Ponto número dezassete  

1. Exposição "A Nova Vida das Imagens" 

2. Subsídios 

3. Praça Viva 

** 

Período Antes da Ordem do Dia 

N.º 1087/05 A senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  inquiriu sobre a simulação de 
aplicação de taxas no âmbito do novo Regulamento de Operações Urbanísticas, assunto 
sobre o qual já solicitara informação em reuniões anteriores, não tendo obtido, até à data, o 
seguimento adequado por parte do executivo. 
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Mais perguntou se as extracções de areias localizadas na Gândara dos Olivais 
estão licenciadas, têm planos de lavra e se as taxas de exploração de Inertes têm estado aí 
a ser aplicadas. 

Quanto ao primeiro pedido, o Senhor Eng.º  António Costa, Director do 
Departamento de Operações Urbanísticas, informou que, sendo embora as contas simples 
de fazer, será então elaborado um mapa com dois ou três casos práticos. 

Quanto ao segundo pedido, a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  
informou que o areeiro que se localiza junto ao poste de alta tensão não está licenciado e 
que a competência para encerrar a exploração não pertence à Câmara. Esclareceu também 
que, a pedido da Câmara, efectuou-se a inspecção e elaborou-se o respectivo relatório, 
ainda que a exploração continue a laborar. Contudo, a Direcção Regional da Economia da 
Região Centro é que sabe exactamente o que se está a passar. Mais informou que existe 
outra exploração que está licenciada e tem plano de lavra. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  interveio para dizer que tendo em 
conta o acidente (com uma criança) que ocorreu naquela zona, há vários anos atrás, seria 
de solicitar novamente esclarecimentos à Direcção Regional de Economia-Centro. 

A Senhora Presidente  concordou, assim como todo o executivo. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Graça pediu um  esclarecimento sobre o 
pedido de indemnização por cessação da comissão de serviço da Dr.ª Laura da Conceição 
Oliveira Costa como Chefe da Divisão de Planeamento Estratégico das Actividades 
Municipais, no valor de €2.283,56, o qual originou uma modificação orçamental presente na 
reunião anterior.  

Em resposta, a Senhora Presidente informou que, ao que sabe, a funcionária 
tem direito à indemnização em virtude da extinção da anterior estrutura orgânica e da 
inexistência de nova unidade orgânica com funções similares.  

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  quis saber quem levou a efeito a 
intervenção na encosta do Bairro dos Capuchos, com que preocupação e se foi garantida a 
segurança de pessoas e bens, bem como a preservação de espécies florestais. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães informou que a intervenção foi 
feita pelos Sapadores florestais, em colaboração com os técnicos da Protecção Civil e o 
técnico florestal da Câmara. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço interveio para dizer que qualquer 
intervenção em terreno declivoso tem sempre algum efeito na erosão. No caso em apreço, 
ela deveu-se à prevenção de incêndios florestais. 
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O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  mais inquiriu sobre assuntos acerca dos 
quais já solicitara informação em reuniões anteriores e relativamente aos quais, até à data, 
não obteve qualquer esclarecimento por parte do executivo, a saber: 

1. o relatório de segurança escolar;  

2. a propriedade dos terrenos onde está implantado o Pavilhão das 
Cortes;  

3. conta-corrente da ZICOFA. 

Quanto ao ponto (1) um o Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  informou que o 
relatório ainda não está concluído, mas assim que esteja será o mesmo entregue. 

Quanto ao ponto (2) dois o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  fez 
referência à escritura de compra e venda outorgada em 17/02/1978 entre a Provínica 
Portuguesa da Ordem Franciscana e a Junta de Freguesia de Cortes referente a um prédio 
urbano destinado à instalação, entre outros, da sede da Junta, do Posto Médico e do Centro 
Popular de Cultura e Recreio das Cortes, e ao extracto da acta n.º 3 da sessão 
extraordinária da mesma Junta de Freguesia, de 12/06/1982, referente à cedência do 
terreno destinado ao polidesportivo ao Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  disse que a questão da propriedade não 
é clara, ficando fragilizada a posição reivindicativa da Junta de Freguesia, tendo solicitado 
cópia dos elementos apresentados. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  disse que, atendendo à natureza 
das entidades envolvidas nos referidos negócios jurídicos, não subsistem dúvidas 
relativamente à situação jurídica da propriedade. 

A Senhora Presidente  acrescentou que entende que cedência é cedência e 
como tal a propriedade deve ser entendida como sendo do Centro Popular de Cultura e 
Recreio das Cortes. 

Quanto ao ponto (3) três, a Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães  
procedeu à distribuição da versão final da conta-corrente da Zona Industrial da Cova das 
Faias (a qual difere do documento analisado e votado em Assembleia Municipal da Junta de 
Freguesia de Marrazes) após se ter procedido a rectificações em virtude de alguns 
montantes terem sido indicados sem o IVA incluído. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes , após analise da nova versão do 
documento, referiu que a diferença de valores não é substancial, e apresentou uma 
proposta à votação, que abaixo se transcreve: 

“Presente, na reunião de Câmara de Leiria de 4 de Julho de 2005, de documentos do 
Pelouro do Desenvolvimento Económico da autarquia de Leiria, relativos ao Parque 
Empresarial da Cova das Faias – ZICOFA, nomeadamente: 
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• O mapa de receita das vendas dos lotes da ZICOFA, em que aponta o montante de 
7.203.681,51Euros, valor esse já recebido pela Câmara por parte dos compradores 
dos referidos lotes; 

• Assim como, do mapa de resume financeiro de Junho de 2005, referente aos custos 
e proveitos do referido Parque Empresarial, onde se inscreve um custo total de 
6.093.006,34 Euros, uma receita total de 7.203.681,51Euros, e um resultado liquido 
de 1.110.675,77 Euros 

• E por fim, o mapa de transferências da Câmara de Leiria para a Junta de Freguesia 
de Marrazes, que totaliza o montante de 1.433.301,64 Euros, sendo por isso a dívida 
da Câmara de Leiria à Junta de Freguesia de Marrazes em Junho de 2005 de 
1.278.189,61 Euros  

Tendo em conta o exposto, os vereadores do PS propõem que a Câmara delibere proceder 
à transferência para à Junta de Freguesia de Marrazes, no prazo de 60 dias, do montante 
actualmente em dívida que se cifra em 1.278.189,61 Euros. 

Leiria, 4 de Julho de 2005 

Os Vereadores do Partido Socialista”  

A senhora Presidente  informou que o que está acordado com a Junta de 
Freguesia de Marrazes, consiste em a Câmara transferir o saldo da Zicofa quando a Junta 
de Freguesia der inicio à obra do Lar de 3.ª Idade, considerada pela Junta de Freguesia 
uma obra estruturante , que está em fase de concurso, assim como a transferência mensal 
de 5.000 contos que é efectuada desde há mais de um ano. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  respondeu que o acordo não tem 
validade, pois não foi aprovado em sede de Assembleia de Freguesia, nem em reunião de 
Câmara ou em sessão de Assembleia Municipal, pelo que, na sua opinião, a Câmara está a 
reter uma receita que não é sua, para suportar as suas despesas, e não sendo a Junta de 
Freguesia um Banco, a verba tem que estar na conta bancária daquela e não na da 
Câmara. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  interveio para dizer que a 
Câmara acordou com a Junta de Freguesia um conjunto de procedimentos no âmbito dos 
seus poderes de gestão ordinária, pelo que não há razões para duvidar da legalidade e 
legitimidade do acordo efectuado. 

A senhora Presidente acrescentou que o que foi acordado não se traduz numa 
comparticipação da Câmara para a construção do Lar de 3.ª Idade, mas antes na 
transferência do dinheiro que a Câmara deve à Junta de Freguesia à medida que se fizer a 
construção do citado Lar. Posteriormente a Câmara poderá deliberar uma comparticipação, 
ao abrigo das suas competências próprias, à semelhança do que é feito para todas as 
outras Freguesias. 
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O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes retorquiu que se está a passar um 
atestado de incompetência à gestão da Junta de Freguesia de Marrazes. 

Ao que a Senhora Presidente  respondeu que o Senhor Vereador é que está a 
usurpar as competências dos órgãos da Freguesia de Marrazes. 

Então o Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  congratulou-se pela circunstância 
de a Senhora Presidente ter admitido tratar-se de um acordo verbal, tendo exigido que o 
mesmo lhe fosse apresentado por escrito. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  interveio, perguntando se havia 
algum acordo anterior, se este acordo verbal o vem alterar e se a Junta de Freguesia 
apresentou alguma proposta no sentido de receber por junto todo o valor obtido com a 
venda dos Lotes da ZICOFA. 

A Senhora Presidente  respondeu que não houve qualquer acordo anterior e que 
a Junta também não apresentou qualquer proposta, tendo esta entendido que a receita 
proveniente da venda dos lotes deveria ser afectada à execução de uma obra estruturante, 
como é a do Lar da 3.ª Idade. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  afirmou ainda que houve também 
um tempo em que a Câmara fez um forte investimento em infraestruturas na ZICOFA, pelo 
qual não recebeu imediata contrapartida.  

A Senhora Presidente  pôs então à votação a proposta apresentada pelo Senhor 
Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a contraproposta por si apresentada, no sentido da 
manutenção do acordo verbal celebrado entre a Câmara e a Junta de Freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara delibera por maioria votar contra a propos ta apresentada pelo 
Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes. 

Apenas votaram a favor da proposta do Vereador Dr. Gonçalo Lopes, o 
próprio e a Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos. 

** 

N.º 1088/05 O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  propôs uma palavra de apreço 
público pela prestação do senhor Arquitecto Figueiredo no projecto POLIS. 

Propôs ainda um voto de louvor ao Colégio Conciliar de Maria Imaculada, sito na 
Cruz de Areia, pelo 1.º prémio obtido pelos alunos do 9.º ano no concurso promovido em 
parceria com a PT e a RTP, no qual participaram muitas escolas a nível nacional. 

A Senhora Presidente  acrescentou que, além do impacto nacional dos 
resultados, uma vez que os alunos do mencionado Colégio competiram com alunos do 
secundário,  releva ainda o efeito prático do investimento que a PT vai efectuar no Colégio, 
pois irá ficar a escola melhor equipada da Europa, bem como a imagem do conhecimento. 
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A Câmara delibera por unanimidade aprovar conceder um voto de louvor ao 
Colégio Conciliar de Maria Imaculada pelo 1.º prémi o obtido no concurso referido. 

** 

Ponto número um 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO POLIS EM LEIRIA 

N.º 1089/05 Pelo senhor Arquitecto António Figueiredo foram presentes os projectos em 
epígrafe. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número dois 

N.º 1090/05 Processo n.º 394/02 - (fl. - 117) 

Retirado. 

** 

N.º 1091/05 Processo n.º 947/02 - (fl. - 75) 

De Joaquim Pereira Brígido, residente na Rua Fonte do Pocinho, n.º 13, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de uso do 
estabelecimento de bebidas situado na Rua Fonte do Pocinho, freguesia de Leiria, e 
adaptação do mesmo a salão de estética e cabeleireiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/29, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, 
cuja cópia deverá ser remetida ao requerente (folha  82); 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os projecto s de especialidades, 
incluindo o projecto de segurança contra incêndios.  

Mais delibera que sejam transmitidos ao requerente os conteúdos dos 
pareceres emitidos pela Direcção Regional de Educaç ão do Centro, Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, S ociedade Gestora do 
Programa Polis e Gabinete de Reabilitação Urbana. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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N.º 1092/05 Processo n.º 740/03 - (fl. – 139) 

De Francisco José da Conceição Confraria, residente na Rua Quinta do 
Carrascal, n.º 73, na localidade de Valinhos, freguesia de Azoia, referente ao aditamento ao 
projecto de arquitectura para legalização de um anexo e piscina na morada acima indicada, 
definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 
Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/27, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o aditamento 
ao projecto de arquitectura da operação urbanística  acima referida, condicionado a 
apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes el ementos: 

1.º certidão da Conservatória do Registo Predial vá lida; 

2.º termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura 
referente às alterações; 

3.º projecto de arquitectura rectificado de modo a cumprir com o disposto 
no Código Civil no que se refere às janelas a tardo z; 

4.º projecto de estabilidade rectificado contemplan do as alterações. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1093/05 Processo n.º 383/04 - (fl. - 34) 

De Joaquim de Jesus Francisco, residente na Rua da Escola Velha, n.º 645, 
na localidade de Mata dos Milagres, freguesia de Milagres, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar na Rua do Ferreiro, na localidade 
de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano Director 
Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/27, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar estimativa de custo actualizada, fac e ao previsto no 
Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

2.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios; 

3.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, nos termos do previsto no Decreto-Lei  n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, devendo referir o 
cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Dir ector Municipal; 
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4.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos d e especialidades e os 
elementos acima indicados; 

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

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, proceder à 
reposição das infra-estruturas que eventualmente ve nham a ser danificadas durante a 
obra. 

Mais delibera que seja transmitido ao requerente o conteúdo do parecer 
emitido pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1094/05 Processo n.º 572/04 - (fl. - 51) 

De Emissora Regional de Leiria - Rádio Liz, C.R.L, com sede na Quinta de 
Santo António, lote 9, 5.º esquerdo, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de 
reconhecimento de interesse público municipal relativo à instalação de infra-estruturas de 
suporte de estação de radiocomunicação em Senhora do Monte, freguesia de Cortes, por 
forma a que a instalação pretendida tenha enquadramento nas excepções previstas no n.º 2 
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 213/92, de 12 de Outubro (Reserva Ecológica Nacional). 

A pretensão obteve parecer favorável da Junta de Freguesia de Cortes (folha 
55). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
considerar a acção de interesse público municipal. 

Mais delibera remeter o assunto à Assembleia Munici pal para efeitos do 
disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 53.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. 

 

** 

N.º 1095/05 Processo n.º 130/05 - (fl. - 35) 

De José Caseiro Joaquim, residente na Rua Padre Manuel da Silva, n.º 25, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício 
na Rua Padre Manuel da Silva, n.º 32, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano 
Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/29, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos d e especialidades e 
termo de responsabilidade do técnico autor do proje cto de arquitectura relativo aos 
últimos elementos entregues; 

3.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.”; 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, proceder à 
reposição das infra-estruturas que eventualmente ve nham a ser danificadas durante a 
obra. 

Mais delibera que seja transmitido ao requerente o conteúdo do parecer 
emitido pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 50). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1096/05 Processo n.º 209/05 - (fl. - 44) 

De Alfredo de Sousa Rosa, residente na Tv. da Rua das Olhalvas, n.º 23, 2.º 
D.º, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de uma 
moradia unifamiliar e muros de vedação na Rua dos Paraísos, freguesia de Pousos, numa 
zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 
Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/27, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º rectificar a cota de soleira do edifício de mod o a que esta não exceda 
1,00 m em relação à via pública, de modo a cumprir com o disposto nos artigos 3.º e 
47.º do Regulamento do Plano Director Municipal no que se refere aos índices de 
construção; 



 

CMLeiria/ Acta n.º 25 de 2005.07.04 

0001181(13) 

2.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios; 

3.º rectificar o projecto dos muros no que se refer e às fundações, não 
devendo as mesmas excederem o limite da propriedade ; 

4.º a rampa de acesso à garagem não poderá interfer ir com o passeio 
exterior (cumprir em obra); 

5.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos d e especialidades e as 
correcções acima indicadas; 

6.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.”; 

7.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1,60 m de 
largura junto ao muro) e da restante área para alar gamento da via, devendo os 
trabalhos serem acompanhados pelos Serviços de Fisc alização do Departamento de 
Obras Municipais, e proceder à reposição das infra- estruturas que eventualmente 
venham a ser danificadas durante a obra; 

7.2. efectuar a cedência ao domínio público do espa ço acima indicado 
(zona de passeios) e apresentar certidão da Conserv atória rectificada em relação ao 
mesmo. 

Mais delibera que seja transmitido ao requerente o conteúdo do parecer 
emitido pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1097/05 Processo n.º 230/05 - (fl. - 48) 

De José de Jesus Ferreira Duque, residente na Estrada das Moitas Altas, na 
localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 
legalização de obras de alteração e ampliação levadas a efeito na unidade industrial situada 
no local acima referido, inserida numa zona definida no Regulamento do Plano Director 
Municipal como Área Habitacional de Baixa Densidade. 

A referida indústria foi aprovada pelo Ministério da Economia em 2005/02/07, 
conforme consta do processo Lindac n.º 4/05, tendo sido emitida a respectiva certidão de 
localização pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

Para o mesmo local verifica-se ainda a existência dos processos de 
licenciamento de obras n.º 299/78, 495/90 e 2084/91. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/29, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados na ce rtidão de localização 
emitida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvime nto Regional do Centro; 

2.º apresentar projecto da totalidade dos muros e r espectiva estimativa de 
custo, para correcto licenciamento dos mesmos, face  ao indicado pelo requerente e 
serviços de fiscalização, não se considerando de ac eitar a implantação dos mesmos a 
uma distância inferior a 5,00 m em relação ao eixo da via pública; 

3.º apresentar os projectos de especialidades no pr azo de seis meses, 
incluindo: 

3.1. estudo de tráfego, face ao disposto no artigo 71.º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

3.2. projecto de drenagem de águas pluviais relativ o às áreas envolventes 
do edifício, devendo prever a construção de colecto r para drenagem das referidas 
águas até um meio receptor adequado, com indicação da respectiva secção de vazão 
e caudais de ponta do empreendimento, de acordo com  o disposto no artigo 194.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1098/05 Processo n.º 331/05 - (fl. - 48) 

De Cláudia Margarida Vieira Cova, residente na Rua Ponte dos Pousos, n.º 19 
– Casal José Duarte, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 
construção de uma moradia unifamiliar e muros na Rua da Ordem, na localidade de Ordem, 
freguesia de Pousos, numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou 
Residenciais de Baixa Densidade sujeita a Plano de Pormenor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/27, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada no 
que se refere à confrontação com arruamento, que de verá ser do lado Sul / Nascente; 

2.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios; 
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3.º apresentar os projectos de especialidades no pr azo de seis meses; 

4.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Direcção de Estradas 
de Leiria, cujo o conteúdo deverá ser transmitido a o requerente (folha 103), no que se 
refere ao licenciamento dos muros, sem o que não po derá ser emitida a respectiva 
licença para execução dos mesmos; 

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

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

6.1. executar as infra-estruturas do espaço entre o  muro e o arruamento, 
com materiais semelhantes aos existentes na zona, d evendo garantir a execução de 
passeio com 1,60 m e o restante espaço destinar-se a alargamento do arruamento, 
devendo os trabalhos serem acompanhados pelos Servi ços de Fiscalização do 
Departamento de Obras Municipais; 

6.2. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a 
ser danificadas durante a obra; 

6.3. apresentar certidão da Conservatória rectifica da no que se refere ao 
espaço acima indicado (alargamento do arruamento e passeio), devendo o mesmo ser 
cedido ao domínio público. 

Mais delibera que sejam transmitidos à requerente o s conteúdos dos 
pareceres emitidos pela EDP (folha 58) e Ministério  da Defesa Nacional – Força Aérea 
(folha 96). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho esteve ausente durante a 
discussão e votação deste assunto. 

** 

N.º 1099/05 Processo n.º 394/05 - (fl. - 47) 

De Simocerro - Comércio de Imóveis e Candeeiros, Ldª. , com sede na Rua 
da Base Aérea, n.º 1839, na localidade de Serra do Porto de Urso, freguesia de Monte Real, 
referente ao projecto de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros 
de vedação na Rua da Escola, na localidade de Casal das Aveias, freguesia de Parceiros, 
numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais e Residenciais 
de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/27, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
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projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face aos últimos elementos entregues;  

2.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios; 

3.º apresentar os projectos de especialidades no pr azo de seis meses; 

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. efectuar a pavimentação da zona de passeio, de vendo os trabalhos 
serem acompanhados pelos Serviços de Fiscalização d e Obras Municipais, e 
proceder à reposição das infra-estruturas que event ualmente venham a ser 
danificadas durante a obra; 

5.2. efectuar a cedência ao domínio público do espa ço acima indicado 
(zona de passeios) e apresentar certidão da Conserv atória rectificada em relação ao 
mesmo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1100/05 Processo n.º 459/05 - (fl. - 39) 

De Pedro António Antunes Ferreira, residente na Rua Joaquim Soares Cea 
Simões, n.º 8, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração e 
ampliação da moradia unifamiliar situada na morada acima indicada, localizada numa zona 
definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 
Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/27, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios; 

2.º apresentar projectos de especialidades no prazo  de seis meses; 
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3.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor 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.”; 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, proceder à 
reposição das infra-estruturas que eventualmente ve nham a ser danificadas durante a 
obra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1101/05 Processo n.º 1093/04 - (fl. - 102) 

De Paula Maria Orfão Torrão, residente no Bairro do Ciclo, n.º 4, na localidade 
de Condeixa-a-Nova, freguesia de Condeixa, referente ao pedido de alteração da fracção 
“D” (estabelecimento comercial) do edifício situado na Av. Adelino Amaro da Costa, na 
localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, e adaptação do mesmo a salão 
de cabeleireiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/29, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida e autorizar o 
respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte:  

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disp osições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

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

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei ref erido no ponto anterior; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vi er a verificar, nos 
termos do disposto no artigo 98.º do Regulamento Mu nicipal de Operações 
Urbanísticas da Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do p revisto no artigo 91.º 
do RMOUCL; 

6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias , proceder à 
desocupação do espaço público, ao levantamento do e staleiro, se o houver, e à 
limpeza do local da obra, de acordo com o previsto no artigo 86 do Decreto-Lei n.º 
555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 
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7.º requerer autorização de utilização e a respecti va vistoria, ao abrigo do 
disposto no Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setemb ro, e Decreto-Lei n.º 368/99, de 18 
de Novembro; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela 
Autoridade de Saúde e Serviço Nacional de Bombeiros  e Protecção Civil, cujos 
conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente (f olhas 64 e 51); 

10.º caso pretenda publicidade e/ou toldos exterior es, requerer o 
respectivo licenciamento junto do Sector de Licenci amentos Diversos; 

11.º apresentar, para efeitos de levantamento do al vará de obras, os 
seguintes elementos: 

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

11.2. termo de responsabilidade assinado pelo técni co responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo d a Portaria n.º 1105/2001; 

11.3. declaração do empreiteiro relativa à adjudica ção da obra por parte do 
titular da operação urbanística; 

11.4. fotocópia do documento de identificação pesso al do empreiteiro 
(bilhete de identidade, passaporte, autorização de residência ou documento 
equivalente nos termos da lei, no caso de pessoa si ngular, ou certidão do registo 
comercial e cartão de identificação, no caso de pes soa colectiva ); 

11.5. alvará de classificação em empreiteiro (origi nal e fotocópia), 
conforme disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º  12/04, de 09 de Janeiro; 

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

11.7. plano de Segurança e Saúde; 

11.8. livro de obra, com menção do termo de abertur a; 

11.9. termos de responsabilidade dos autores dos pr ojectos de águas, 
esgotos e acústico rectificados no que se refere à operação urbanística a realizar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 

N.º 1102/05 Processo de informação prévia n.º 40/03  - (fl. - 30) 

De Vítor Manuel da Silva Carpalhoso, residente na Rua da Praça, n.º 18, 
freguesia de Boavista, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 
construção de um edifício habitacional no Casal de Santa Clara, freguesia de Parceiros, 
acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 
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Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 
pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto ao conteúdo da notificação efectuada 
através do oficio n.º 9138, datado de 2003/11/19. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício supra mencionado, delibera por  unanimidade indeferir o pedido 
de informação prévia referente ao processo em epígr afe, ao abrigo do disposto na 
alínea a) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 24.º do Dec reto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  reunião de 2003/10/27, 
transmitidos através do ofício n.º 9138, datado de 2003/11/19. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1103/05 Processo de informação prévia n.º 24/05  - (fl. - 17) 

De José Carlos Santos Moreira, residente na Rua D. Olívia, n.º 4, na 
localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrrazes, referente ao pedido de 
informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício nas Ruas José Pedrosa 
D’ Agostinha e Prof. Carvalho dos Santos, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de 
Coimbrão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/29 com o seguinte teor: 

“O local insere-se nos estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão, sendo 
definido como AC – Área Central, prevendo-se a construção de novas edificações ou 
alterações das existentes desde que as mesmas se enquadrem no local sob o ponto de 
vista urbanístico, não podendo no entanto exceder o índice líquido de 1,50, igualmente 
previsto no artigo 47.º do Regulamento do PDM. 

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

A Câmara, concordando com informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/29 e respectiva p roposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no p razo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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Ponto número quatro 

N.º 1104/05 Processo de licenciamento de combustíve is n.º 4/03 - (fl. - 20) 

De Casa de Repouso Verde Pinho, Ldª., com sede na Rua do Casalinho, na 
localidade de Pocariça, freguesia de Maceira, referente ao pedido de aprovação do projecto 
para instalação de um reservatório de gases de petróleo liquefeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/29 (Sector de 
Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 
267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/0 3, de 10 de Outubro, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, as apólice s dos seguros de 
responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mín imo de €1.000.000,00, e do 
responsável técnico pela execução da instalação, no  valor mínimo de €250.000,00, 
nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artig o 13.º da Portaria n.º 1188/03, de 10 
de Outubro; 

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

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

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instal ação para uma 
eventual consulta das entidades intervenientes no p rocesso. 

Mais delibera que seja remetido à requerente um exe mplar autenticado do 
projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emi tidos pela Junta de Freguesia 
e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número cinco 
N.º 1105/05 Processo de Loteamento n.º 2/82 - (fl. 447) 

De Mota Marques & Marques, Ldª.,  com sede em Quinta da Fábrica - Rua 
Miguel Torga, 225, freguesia de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar a 
recepção provisória das obras de infra-estruturas e a redução da garantia bancária do 
loteamento situado em Quinta da Fábrica, freguesia de Leiria. 

A EDP comunica estarem concluídas e recebidas definitivamente as infra-
estruturas eléctricas. 

Os SMAS comunicam estarem concluídas e em condições de serem recebidas 
definitivamente as infra-estruturas da rede de abastecimento de água e dos esgotos. 
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De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais e da 
Divisão de Espaços Verdes poderá ser efectuada a recepção provisória e a redução da 
garantia bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção provisória das infra-estrutura s viárias e dos arranjos exteriores e 
a recepção definitiva das redes de água e de esgoto s do loteamento. 

Mais delibera autorizar a redução da garantia bancá ria n.º 63934007, 
emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., para 1 0% do valor estabelecido no 
Alvará, devendo para o efeito ser elaborado o respe ctivo auto de recepção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1106/05 Processo de Loteamento n.º Lot. 13/98 –  (fl 816) 

De INFRALEIRIA – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA com sede na Rua do 
Barro da Ponte, n.º 145 em Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, acompanhado de um 
requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas e o cancelamento 
das garantias bancárias do loteamento situado em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais e da 
Divisão de Espaços Verdes poderá ser efectuada a recepção definitiva e o cancelamento 
das garantias bancárias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante das garantias bancárias N/N.º D00 0005914, N/N.º D000005915 e N/N.º 
D000005918 emitidas pelo BNC – Banco Nacional de Cr édito Imobiliário, S.A., 
devendo para o efeito ser elaborado o respectivo au to de recepção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

Ponto número seis 

T – 152/2003 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO  DOS ÓRGÃOS E 
SERVIÇOS DA FREGUESIA DE PARCEIROS – INFORMAÇÃO PAR A ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 

N.º 1107/05 Presente a reclamação interposta pela firma João Batista dos Santos, Ldª., 
acompanhado de uma informação da Comissão de Análise de Propostas, que a seguir se 
transcreve: 

“No dia treze do mês de Junho do ano dois mil e cinco, pelas catorze horas 
reuniu no Edifício dos Paços do Concelho, a Comissão de Análise de Propostas para a 
execução de Empreitadas de Obras Públicas nomeada por deliberação da Câmara 
Municipal de Leiria, de 16/08/04, a fim de analisar a exposição apresentada por JOÃO 
BATISTA DOS SANTOS, LDª., na qualidade de  concorrente ao concurso supra 
mencionado, em sede de audiência prévia dos concorrentes, prevista nos n.º 1 e n.º 2 do 
artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

Analisados os fundamentos da exposição, cumpre-nos informar o seguinte: 

1 - aquando da publicação do anúncio de concurso referente à empreitada supra 
referida, o mesmo citava o critério de adjudicação que iria ser aplicado aos concorrentes; 
referia os factores, subfactores, as fórmulas de cálculo a serem usadas, bem como os 
aspectos relevantes a serem analisados em alguns documentos. Desse anúncio e do que 
ele continha, todos os interessados tomaram conhecimento, antes mesmo de decidirem 
concorrer; 

2 – Relativamente ao exposto nos pontos 11 e 12, refira-se que entendemos ser 
demasiado exaustivo considerar todos os artigos constantes da lista de preços para análise 
da coerência de preços, pois que, alguns deles têm uma importância relativa para efeitos 
da  execução da obra. Entende-se também que é no decorrer do trabalho da comissão de 
análise, consoante o tipo de empreitada e o peso dos diversos trabalhos na mesma, que 
deverão ser escolhidos os artigos a utilizar para a referida análise, sendo que esta põe em 
igualdade de circunstâncias todos os concorrentes. De notar que o concorrente obteve a 2ª 
melhor nota ( junto se envia o mapa relativo á aplicação do factor coerência de preços ); 

3 – Quanto ao factor valor técnico, remetemos o concorrente para os aspectos a 
considerar na análise dos documentos plano de trabalhos e memória descritiva referidos no 
anúncio de concurso, para melhor compreensão das notas atribuídas a cada um desses 
documentos, respectivamente 50% e 75%. O citado nos pontos 19 e 20 da vossa exposição 
relativo à memória descritiva do concorrente Quimlena, S.A. não foi de maneira nenhuma 
relevante para a nota obtida por este concorrente, mas sim o conteúdo de todo o 
documento. De referir que o mesmo entendimento foi tido em relação a mais três 
concorrentes; 

4 – Referia-se também que a classificação final resulta duma soma aritmética, com 
cinco parcelas, a saber: nota obtida no factor preço, no factor coerência e nos subfactores 
plano de trabalhos, memória descritiva e plano de pagamentos, sendo que estes três 
subfactores compõem o factor valor técnico ( junto se envia o mapa relativo á aplicação do  
critério de adjudicação ); 
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5 –  Em face do exposto nos pontos anteriores e tendo em conta o conteúdo dos 
pontos 21 a 24 da exposição do concorrente JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDª., 
entendemos não haver fundamento para a pretensão, conforme citado no  parágrafo final 
da referida exposição, de solicitar “ que seja reposta a legalidade, gravemente ferida ...” 
tendo por base as seguintes afirmações, e passa-se a citar: 

- “ ... o concorrente Quimlena violou as mais elementares regras de concorrência 
...“ 

- “... que neste último aspecto ”, refira-se memória descritiva, “ apenas permaneceu 
em concurso a proposta do concorrente Quimlena - Construções Ldª., levada mesmo à 
preferência para proposta economicamente mais favorável, por manifesta desatenção da 
Comissão.” 

Em conclusão entende-se não ser de deferir o solicitado pelo concorrente JOÃO 
BATISTA DOS SANTOS, LDª. e propõe-se a adjudicação definitiva da empreitada supra ao 
concorrente QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, S.A pelo valor da sua proposta, no montante 
de €371.647,81 + IVA.” 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  reconheceu uma certa razão à 
concorrente reclamante “João Batista dos Santos, Ld.ª”, na medida em que a parte do 
preço deveria ser mais valorizada, tendo mesmo perguntado que garantia se tem que o 
plano de trabalhos apresentado pela concorrente posicionada em 1.º lugar será 
devidamente acompanhado e fiscalizado. 

Chamou ainda à atenção para a questão levantada pelo reclamante, relativa às 
infra-estrutuas e ao terreno, elementos que não foram apreciados na informação ora 
presente. Sem querer pôr em causa o trabalho dos técnicos, disse ainda o Vereador que 
não se sente à vontade para votar favoravelmente, pelo que se abstém. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  referiu que se está a preterir uma 
firma idónea, que tem dado provas, com base num critério muito subjectivo, e como se está 
num período de contenção de despesas, não concorda com a preterição de uma 
concorrente que apresenta um preço mais baixo que a posicionada em 1.º lugar em 
€23.562, tendo proposto uma reavaliação do assunto pela Comissão de Análise de 
Propostas. 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final elab orado pela Comissão 
de Análise e submetido à sua consideração, nos term os do artigo 102.º do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e tendo em conta a an álise, discussão e proposta 
apresentada, delibera por unanimidade remeter o ass unto à Comissão de Análise de 
Propostas para reapreciação dos critérios de avalia ção técnica. 

** 

T – 86/2004 CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES NA 
ESCOLA DO 1.º CEB DE TOURIA – POUSOS - ACTAS DA COM ISSÃO DE ABERTURA 
E DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

N.º 1108/05 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada. 
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Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório 
relativo à avaliação da capacidade técnica, ambos elaborados pela Comissão de Abertura, 
conclui –se que os dez concorrentes presentes ao concurso foram admitidos. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 
preço base de € 762.302,64 e com um prazo  de execução de  15 meses. 

Quanto ao critério de apreciação  das propostas para adjudicação da empreitada 
é o da proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta os factores abaixo 
indicados e numa escala de 0 a 20 valores: 

A) Preço 50 % 10 Valores 

B) Valor Técnico da Proposta  50 % 10 Valores 

Total 100% 20 Valores 

Na análise do factor Preço , teve-se em  consideração o previsto na alínea A) do 
B1) do ponto n.º IV.2 do Anúncio de Concurso e n.º 21 do Programa de Concurso. 

Para a análise dos subfactores que constituem o factor Valor técnico da 
proposta, previsto na alínea B) do B1) do ponto n.º IV.2 do Anúncio de Concurso esta 
Comissão teve em conta os seguintes aspectos: 

Plano de Trabalhos 

A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo 
também respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a especialidade 
correspondente. 

Plano de Pagamentos 

A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado. 

Memória Descritiva 

Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, bem 
como a justificação dos mesmos. 

Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e particulares da 
obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do terreno, adequação às 
infra-estruturas e redes exteriores, etc. 

A classificação obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de 
um factor de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e 
adequação propostos, de acordo com a seguinte escala: 

Plano de Trabalhos 90% 

e 75% 

Memória Descritiva 50% 

Plano de Pagamentos 90% 

 75% 
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Conferidas as propostas detectou-se um erro na lista de preços unitários do 
concorrente JCE, LDA., pois que, apresenta no artigo 11.15 a quantidade de 2 unidades 
quando o correcto é apenas uma. 

Em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 76.º do Decreto- Lei n.º 
59/99, de 2 de Março, foi a proposta deste concorrente corrigida, passando a mesma a ser 
de €577.512,31 +  IVA. 

Face à  aplicação do critério de adjudicação acima referido, a classificação  obtida por  
cada concorrente  e respectiva proposta, é a seguinte: 

 Preço  Valor Total 

Técnico 

SOTEOL-SOC. DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA 10,00 7,66  17,66 

REGICONSTROI-CONST.CIVIL OBRAS PÚBLICAS, LDA.  7,79 6,88  14,67 

JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LD. 8,57 7,66 16,23 

CONSTRUÇÕES TINTA & PESTANA, LDA. 7,62 7,51 15,13 

JCE-SOCIEDADE CONST.CIVIL OBRAS PÚBLICAS, LDA. 8,10 9,00 17,10 

LENA CONSTRUÇÕES, S.A. 8,25 8,63 16,88 

QUIMLENA-CONSTRUÇÕES, LDA. 7,54 7,51 15,07 

CONDOP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A 7,80 7,66 15,46 

RAMOS CATARINO, S.A. 8,23 8,85 17,08 

CONSÓRCIO: BOSOGOL, LDA / A ENCOSTA, S.A. 8,55 9,00 17,55 

NOTA: Da análise dos documentos de cada concorrente, Programa de 
Trabalhos, Memória Descritiva e Plano de Pagamentos, relativos ao factor de adjudicação 
Valor Técnico, (ver mapa em anexo), entendeu-se o seguinte: 

Plano de trabalhos: Os  concorrentes n.º 5, 6, 9 e 10  apresenta um bom plano 
de trabalhos, com uma calendarização bastante pormenorizada das diversas fases e 
trabalhos a executar, indicação do inicio e duração de cada trabalho com bastante 
coerência no seu faseamento e distribuídos de uma forma equilibrada ao longo do prazo de 
execução. Aplicou-se  a nota de 90% neste subfactor; 

Os planos dos restantes concorrentes n.º 1, 2, 3, 4, 7 e 8 apresentam alguma 
pormenorização na calendarização dos  trabalhos a executar e coerência no faseamento 
dos mesmos, tendo-lhes sido atribuída a nota de 75%; 

Memória Descritiva: A memória descritiva dos  concorrentes n.º 5, 9 e 10 
apresenta uma boa descrição do objecto da empreitada, uma descrição exaustiva e 
pormenorizada das técnicas e procedimentos a adoptar, adequados ao tipo de trabalhos 
previstos  e uma justificação dos referidos procedimentos pelo que foi atribuída a 
classificação de 90% ;  

Os concorrentes n.º 1, 3, 4, 6, 7 e 8 apresentam uma descrição do objecto da 
empreitada com algum grau de pormenorização das técnicas e procedimentos a adoptar, 
pelo que lhes foi atribuída a classificação de 75% ;  
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O concorrente n.º 2 apresenta uma memória com alguma descrição do objecto 
da empreitada mas sem qualquer descrição das técnicas e procedimentos a adoptar, pelo 
que foi atribuída a classificação de 50%. 

Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento apresentados pelos 
concorrentes n.º 1, 3, 5, 6, 8 e 10 são bastante adequados ao plano de trabalhos 
apresentado, pelo que lhes foi aplicado 90% ; aos restantes com uma adequação relativa 
aplicou-se a classificação de 75%. 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente SOTEOL - 
SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA. obteve a melhor pontuação no 
presente concurso. 

Assim propõe-se a adjudicação da  empreitada  ao concorrente SOTEOL - 
SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA. pelo valor da sua proposta, no 
montante de €467.500,00 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à  audiência prévia dos concorrentes conforme 
previsto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 101º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade com o 
constante no Relatório da Comissão de Análise de Pr opostas, delibera por 
unanimidade manifestar a intenção de adjudicar, nos  termos do n.º 1 do artigo 110.º 
do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a execução  da empreitada supra referida à 
concorrente SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO  OESTE, LDA. pelo 
valor de €467.500,00 + IVA, por ser o que obteve me lhor pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à audiência dos concor rentes em 
conformidade com o disposto nos n. os 1 e 2 do artigo 101.º do Decreto Lei n.º 59/99, 
de 2 de Março.  

** 

Ponto número sete 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1109/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 01 de Julho de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.794.636,00 sendo de Operações 
Orçamentais €2.899.512,34 e de Operações de Tesouraria €895.123,66. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1110/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 27 de Junho a 1 e Julho de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 4102, 4103, 4905, 4908, 4917, 5090, à Ordem de pagamento de 
Tesouraria n.º: 344, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 1874, 2189, 2313, 2315, 
2527, 3761, 3989, 4097, 4142, 4229, 4271, 4371, 4403, 4473, 4518, 4524, 4526, 4527, 
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4534, 4536, 4539 a 4540, 4541, 4543, 4547, 4549, 4555, 4558, 4566, 4574, 4575, 4576, 
4581, 4584, 4591, 4597, 4598, 4606, 4609, 4610, 4611, 4613, 4616, 4618, 4620, 4632, 
4682, 4687, 4689, 4690, 4691, 4693, 4694, 4696, 4698, 4699, 4703, 4704, 4706, 4710, 
4712, 4714, 4719, 4722, 4725, 4731, 4733 a 4740, 4742 a 4744, 4790, 4792, 4794, 4796, 
4797, 4803 a 4807, 4811 a 4813, 4824 a 4837, 4841, 4846, 4847, 4850, 4851, 4855 a 4857, 
4862, 4863, 4873 a 4875, 4877, 4880, 4883, 4887, 4889, 4894, 4897 a 4899, 4902, 4906, 
4907, 4909, 4910, 4913, 4915, 4916, 4924 a 4926, 4928, 4930, 4931, 4933 a 4939, 4941 a 
4947, 4949, 4952, 4954 no valor total de  €729.879,64.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XVI MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO  PLANO DE 2005 –  
16.ª ALTERAÇÃO  

N.º 1111/05 Presente a 16.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 16.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 15.ª alteração ao Plano de Actividades e na 13ª 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 
16.ª Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005, com 
inscrições/reforços no montante de €1.864.540,00 e diminuições/anulações no 
montante de €1.292.980,00 e a 16ª alteração ao Orça mento para o presente ano de 
2005, com inscrições/reforços e diminuições/anulaçõ es no montante de €1.876.571,00 
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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número oito 

TAÇA EUROPA DE ATLETISMO 

N.º 1112/05 Presente o Ofício 179-04/2005 da Associação Distrital de Atletismo de Leiria 
que a seguir se transcreve: 

“ Exmª Senhora 

Dr.ª Isabel Damasceno Campos 

Digna. Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Assunto: Taça da Europa de Atletismo 2005 – I Liga – Grupo B 

Decorreu nos dias 18 e 19 De Junho no Estádio Dr. Magalhães Pessoa em Leiria a Taça da 
Europa de Atletismo 2005, que, como tem sido expresso nos diversos órgãos de 
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comunicação social e no manifesto agrado por parte dos milhares de espectadores 
presentes, culminou num êxito. 

Tal êxito só foi possível, graças ao empenhamento e colaboração de todos quantos se 
envolveram na concretização deste projecto, desde aqueles que sendo responsáveis pelas 
instituições envolvidas, assumiram o papel de maior protagonismo, até todos aqueles que 
nos “bastidores” trabalharam com o objectivo de afirmar Leiria como a capital do atletismo 
português. 

O objectivo foi assim alcançado, e para nós, acérrimos defensores da modalidade, foi com 
muito orgulho que vimos reconhecido o nosso esforço, trabalho e dedicação, ao sentir, 
traduzida na satisfação de todos quantos assistiram às provas durante dois dias, a 
sensação de finalmente termos conseguido passar a mensagem da beleza que é o 
atletismo nas suas várias vertentes. 

Por isso, a Direcção da ADAL em reunião de 20 de Junho, entendeu agradecer a V.Exª e 
demais executivo, todo o apoio que vem dando à modalidade, todo o empenhamento em 
tornar possível a concretização deste ambicioso projecto que foi a Taça da Europa e toda a 
disponibilidade que vem manifestando no sentido de dotar Leiria de óptimas condições para 
a prática do atletismo. 

Em nome da ADAL, dos clubes que representamos, técnicos e atletas, o nosso Bem haja ! 

Com os melhores cumprimentos. 

O Presidente da Direcção” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PEDIDO DE DEMISSÃO DE CRISTINA RAQUEL GOMES GRÁCIO DO CARGO DE 
ADMINISTRADORA DA LEIRISPORT E.M. – REFORMA DE DELI BERAÇÃO 

N.º 1113/05 Presente o pedido de renúncia ao cargo de administradora da “Leirisport – 
Desporto, Lazer e Turismo, E.M.” da Dr.ª Cristina Raquel Gomes Grácio. 

 A Câmara, no uso da competência que lhe é conferid a pela alínea i) do n.º 1 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , na redacção que lhe foi dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e ao abrigo do d isposto no artigo 137.º do Código de 
Procedimento Administrativo, delibera por unanimida de, na sequência da deliberação 
n.º 0951/05, tomada em reunião do passado dia 13 de  Junho, que nomeou o novo 
Conselho de Administração daquela empresa municipal , e em sua reforma,  tomar 
conhecimento e  aceitar o pedido de demissão da Dr.ª Cristina Raque l Gomes Grácio 
como membro do Conselho de Administração da Leirisp ort, EM, exonerando-a.  

** 

Ponto número nove 
EXTINÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL EM VIRTUDE  DE PRESCRIÇÃO 
DE DÍVIDAS PROVENIENTES DE TARIFAS DE CONSERVAÇÃO D E SANEAMENTO 
REFERENTES AO TRIÉNIO 1992/1994 
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N.º 1114/05 Retirado. 

** 
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – MUNDICAMPING, COMÉRCIO DE CARA VANAS E 
REPRESENTAÇÕES, LDª.”  
N.º 1115/05 Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 23 de Maio, a 
Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão da sócia-gerente, Srª 
Maria Luísa de Jesus Dias de Souto, da “Mundicamping – Comércio de Caravanas e 
Representações, ldª.”, com sede no Largo do Hospital, n.º 12, em Leiria, quanto ao 
pagamento de danos no valor de €312,20, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil 
extracontratual do Município de Leiria. 

Notificada em 8 de Junho 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 “ Mundicamping – Comércio de Caravanas e Representaçõ es, ldª. ” de 
ressarcimento dos danos causados no seu veículo, co m a matrícula QI-38-30, no valor 
de €312,20, em virtude de embate num buraco de gran des dimensões aberto no 
pavimento da Rua da Antiga Casa Mortuária, junto ao  Hospital Velho de Leiria, 
ocorrido em 2001.01.05. 

 Mais delibera notificar a requerente da presente d ecisão, 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 – MARIA DO ROSÁRIO MARQUES DUART E MESTRE  

N.º 1116/05 Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 23 de Maio, a 
Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão da Sr.ª Maria do 
Rosário Marques Duarte Mestre, residente na Rua do Lis, n.º 13, Outeiros, 2430.751 Vieira 
de Leiria, quanto ao pagamento de despesas no valor de €116,45, no âmbito de um pedido 
de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Notificada em 9 de Junho 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 Maria do Rosário Marques Duarte Mestre de ressa rcimento dos danos causados 
no seu veículo, com a matrícula 84-21-GX, no valor de €116,45 (cento e dezasseis 
euros e quarenta e cinco cêntimos), em virtude de e mbate  no lancil de acesso ao 
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pátio da escola 1.º ciclo do ensino básico de Moinh os de Carvide, ocorrido em 
2003.09.04. 

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

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – ANA MARIA TEODÓSIO PEREIRA CAR DADOR LOURENÇO 

N.º 1117/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 24 570, de 2004.08.20, de Ana 
Maria Teodósio Pereira Cardador Lourenço, residente na Rua do Sampão, n.º 180, 
Marrazes, 2400.537 Leiria, em que solicita à Câmara Municipal o pagamento de danos no 
valor € 1632,48 causados em 2004.08.10 na viatura de que é proprietária, com a matrícula 
72-68-FB, quando o seu filho, ao deslocar-se para o seu trabalho, na Rua D. Maria Elisa, no 
lugar de Casalito, freguesia de Amor, e ao cruzar-se com uma viatura que seguia em 
sentido contrário, caiu numa berma profunda, com o consequente rebentamento de um 
pneu, perda de controlo da viatura e embate num muro. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 13.CDIA/05, de 2005.06.28, cujo teor se dá aqui por 
inteiramente reproduzido (anexo 1), a qual conclui pela proposta de deferimento da 
pretensão da requerente, porquanto : 

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

b) o Município de Leiria (à data dos factos através do seu Departamento de 
Obras Municipais/Divisão de Equipamento e Oficinas) tem o dever, por um lado, de vigiar 
e fiscalizar de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontram 
as estradas e caminhos municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e 
manutenção e, por outro lado, de sinalizar os obstáculos temporários à circulação 
rodoviária nas vias municipais, de modo a permitir aos que por lá circulam tomar as 
precauções necessárias para evitar acidentes.  

c) dos factos apurados, muito embora a via em apreço tenha sido repavimentada 
há cerca de oito anos, resulta que a Câmara não empregou todas as medidas exigidas 
pelas circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos, designadamente por não 
ter vigiado e fiscalizado de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se 
encontrava a berma da via municipal em análise, procedendo à respectiva reparação, 
conservação e manutenção, pelo que é responsável pelo acidente por “culpa presumida”. 

d) considerando ainda que os danos sofridos no veículo da requerente são uma 
consequência normal, típica e provável da existência do desnível profundo entre a berma 
e a faixa de rodagem, estão reunidos todos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual das autarquias locais, razão pela qual existe responsabilização do 
Município de Leiria e consequente obrigação de indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 13.CDIA/05, de 2005. 06.28, prestada pela Divisão 
Administrativa, cujo teor se dá aqui por inteiramen te reproduzido, e manifestar a sua 
intenção de deferir o pedido deduzido por Ana Maria  Teodósio Pereira Cardador 
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Lourenço,  de ressarcimento dos danos causados no s eu veículo, com a matrícula 72-
68-FB, no valor de €1.632,48 (mil seiscentos e trin ta e dois euros e quarenta e oito 
cêntimos). 

 Mais delibera notificar a requerente, dispensando a  audiência dos 
interessados,  ao abrigo do disposto na alínea b) d o n.º 2 do artigo 103.º do  Código 
do Procedimento Administrativo, uma vez que os elem entos constantes do 
procedimento conduzem a uma decisão que lhe é intei ramente favorável àquela. 

** 

Ponto número dez 
VOTO DE PESAR 

N.º 1118/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar ao funcioná rio desta Câmara Municipal, 
José Augusto Silva Pereira, pelo falecimento de sua  mãe, tendo a Câmara deliberado 
por unanimidade concordar.  

** 

Ponto número onze 
ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT.8084/0 5) 

N.º 1119/05 Presente o requerimento dos representantes dos estabelecimentos Fish Night 
Café, Studio Night Club, propriedade da Sociedade Pronoite, Ld.ª,  Beat Club,  propriedade 
da Sociedade Leirinoites e Alibi Rock Café Ld.ª, propriedade de Mário André de Oliveira 
Brilhante, a solicitarem o alargamento de horário a título definitivo até às 5h00m, com 
tolerância de 30 minutos às quintas-feiras, sextas-feiras e Sábados, do qual constam  os  
despachos da Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães de 28/04/2005  e da Sr.ª Presidente de 
23/06/2005 a propor o  indeferimento  do pedido, com base nos pareceres emitidos pelo  
Governo Civil e PSP. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
comunicar aos representantes dos estabelecimentos a cima designados, nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento  Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Dezembro, com as a lterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, (audiência de interessados) da  intenção de 
indeferir por despacho da Sr.ª Vereadora de 28/04/2 005, com base nos pareceres 
emitidos  pela  P.S.P e Governo Civil,  que seguida mente se transcrevem: 

“1. Em termos genéricos, a implantação dos locais d e diversão nocturna numa cidade 
deve ter em conta a envolvência  residencial dos ci dadãos, a fim de que o descanso e 
tranquilidade sejam um bem maior; 

2. Se este assunto já merece particular atenção em estabelecimentos com horário até 
às 2h00m (bares/pub’s, etc.), mais sensível se torn a quando se está perante outros, 
vulgo discotecas, já com horário devidamente autori zado até às 4h00m, como é o 
caso das entidades peticionárias; 
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3. Como é do conhecimento da edilidade, os estabele cimentos Fish Night  Café, Studio 
Night Club e Alibi Rock Café  estão geograficamente inseridos no centro da malha 
urbana habitacional de Leiria; 

4. Confrontadas as cópias dos autos existentes nest a Polícia, pode constatar-se que 
as ocorrências contra a ordem pública verificadas n os ou junto dos locais de diversão 
nocturna acontecem sempre depois das 4h00m, e quase  sempre devido à ingestão 
excessiva de bebidas alcoólicas e/ ou quezílias que  passam a envolver seguranças. 
Não quero, contudo, alvitrar aqui que os problemas são originados  por estes, pois, 
maioritariamente parecem não ser; 

5. Estas situações,  por sinal, só ocorrem nos dias  em que esta Polícia por razões 
operacionais não procede ao encerramento destes loc ais na hora legal para eles 
estabelecida;  

6. Como eu próprio já pude constatar várias vezes a quando do exercício da função de 
Oficial de Serviço ao Comando de Leiria, quando se ordena o encerramento dos 
estabelecimentos em causa, muitas vezes estes demor am mais de uma hora a ficarem 
sem clientes, pois o processo de pagamento é moroso ; 

7. Ora, a ser concedido o alargamento solicitado, s eguramente teremos pessoas nas 
discotecas até depois  das 6h30m; 

8. Atendendo aos factos atrás dispostos, tendo em c onta os valores jurídicos que é 
necessário salvaguardar, sou da opinião que o prese nte horário (18h00m-4h00m) 
deve ser mantido, considerando que, actualmente, só  existe um local de divertimento 
nocturno implantado em zona completamente afastada da área residencial e que, por 
sinal, tem já horário alargado”.  

 “1.º - Tal como é do conhecimento de V. Ex.ª o lic enciamento de estabelecimentos de 
restauração e bebidas, assim como a fixação e/ou al teração do respectivo horário de 
funcionamento é da exclusiva competência da Câmara Municipal; 

2.º - Deste modo, entendo que não devo emitir qualq uer opinião no que toca à 
avaliação de possibilidade de alteração de horário de funcionamento dos 
estabelecimentos em referência”.  

** 

Ponto número doze 
PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A JUNTA REG IONAL DE 
ESCUTEIROS 

N.º 1120/05 Foi presente pela Vereadora do Desenvolvimento Económico o protocolo que 
abaixo se transcreve: 

“Protocolo de Cooperação 
Entre: 

O Município de Leiria , pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede no 
Largo da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 
outorgante 
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E 
Corpo Nacional de Escutas – Região de Leiria , contribuinte fiscal n.º 500 972 052, com 
sede na Rua Professor António José Saraiva – Cruz d’areia, freguesia e concelho de Leiria, 
cuja identificação se comprova através da publicação na III Série do Diário da República n.º 
156, de 09 de Julho de 1992, representada pela Dr.ª Margarida Maria Oliveira Faria 
Marques, na qualidade de Presidente da Direcção, como segunda outorgante, 
  
é celebrado o seguinte protocolo:   
 

Cláusula primeira 
(Objecto) 

 
O presente protocolo visa institucionalizar a cooperação entre o Primeiro e a Segunda 
Outorgantes, com vista à prossecução vantajosa do programa de vigilância florestal 
denominado “Leiria Alerta”, apresentado em anexo. 
 

Cláusula segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
No âmbito do presente protocolo, constituem obrigações do Primeiro Outorgante: 
a) A coordenação dos trabalhos a prestar pela Segunda Outorgante; 
b) A definição da localização das áreas de intervenção da Segunda outorgante 
c) A avaliação do desempenho prestado pela Segunda Outorgante; 
d) Proceder à transferência da verba prevista na cláusula quarta. 

 
Cláusula terceira 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

Compete à segunda outorgante:  
 

a) Executar as tarefas que lhe foram atribuídas no âmbito do Programa de vigilância 
florestal denominado “Leiria Alerta” .   

b) Elaborar um relatório final sobre os trabalhos executados; 
c) Realizar acções conjuntas com o Município de Leiria sempre que tal lhe seja 

solicitado. 
 

Cláusula quarta 
(Apoio Financeiro) 

 
O Município de Leiria compromete-se a conceder à Segunda Outorgante um apoio 

financeiro no valor de 7500 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para a prossecução  
das actividades inerentes ao programa referido na cláusula primeira. 

 
Cláusula quinta 
(Incumprimento) 

 
O desrespeito pelo estipulado no presente Protocolo implica, para a Segunda Outorgante, 
devolução do apoio financeiro concedido. 
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O presente protocolo esta isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 
art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3  e n.º 1 , ambos do art.º 3.º do 
Código do Imposto de Selo.” 

 

 

 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  referiu que para se atribuir o apoio 
deveriam estar plasmado no acordo os termos da prevenção pois é importante saber o que 
se vai vigiar. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  informou que o protocolo está 
inserido na Campanha “Leiria Alerta”, mas será entregue cópia do documento o qual fará 
parte integrante do original da presente acta. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar o 
protocolo acima transcrito. 

**    

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DA BAROSA PARA ABERTURA DE UM PONTO DE 
ÁGUA 

N.º 1121/05 Foi presente pela Vereadora do Desenvolvimento Económico um pedido 
formulado pela Junta de Freguesia da Barosa (Ent. 17289/2005), para abertura de um ponto 
de água no parque de merendas da freguesia, necessária para a rega e ligação ao 
fontanário.  

Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio no valor de €6.000,00 (seis mil 
euros).  

A Câmara, ao abrigo do estipulado na alínea b) do n .º 6 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, delibera por unanimidade conceder um  apoio à Junta de Freguesia de 
Barosa no valor de €6.000,00(seis mil euros), para a abertura de um ponto de água. 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL PARA OBRAS  DE CONSTRUÇÃO 
DE WC´S PÚBLICOS JUNTO AO JARDIM 

N.º 1122/05 Foi presente pela Vereadora do Desenvolvimento Económico um pedido 
formulado pela Junta de Freguesia de Monte Real, para um apoio às obras de construção 
de WC´S públicos junto ao Jardim. 

Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio no valor de €50.000,00 
(cinquenta mil euros).  

A Câmara, ao abrigo do estipulado na alínea b) do n .º 6 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na  redacção que lhe  foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, delibera por unanimidade conceder um  apoio à Junta de Freguesia de 
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Monte Real no valor de €50.000,00 (cinquenta mil eu ros), para obras de construção de 
WC´S públicos Junto ao Jardim. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número treze 
PROJECTO DE EMPARCELAMENTO RURAL DO VALE DO LIS - S UB-PERÍMETRO I 

N.º 1123/05 Presentes os ofícios do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 
(IDRHa), com as ENT n.º 25575, de 2004.09.02 e n.º 27897, de 2004.09.30 referentes à 
reclamação do projecto de emparcelamento rural do sub-perímetro I do Vale do Lis. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 1382.º do Código Civil, o emparcelamento (cujo regime 
jurídico se encontra estabelecido nos Decretos-Leis n.º 384/88, de 25 de Outubro e n.º 
103/90, de 22 de Março) é o conjunto de operações de remodelação predial destinadas a 
pôr termo à fragmentação e dispersão dos prédios rústicos pertencentes ao mesmo titular, 
com a finalidade de melhorar as condições técnicas e económicas da exploração agrícola. 
Consiste, pois, fundamentalmente na redistribuição das propriedades existentes numa zona, 
agrupando-se as parcelas pertencentes a um mesmo proprietário, de modo a com elas 
constituir o menor número possível de prédios, os quais deverão ter superfície equivalente 
em valor e produtividade real aos terrenos anteriores, com uma dedução da área destinada 
a obras colectivas. 

As bases do projecto supra referido foram fixadas através de Portaria Ministerial, de 28 de 
Novembro de 1995, publicada no Diário da República, n.º 275, II série. Procedeu-se de 
seguida ao traçado dos novos prédios atribuídos aos proprietários, de acordo com as 
preferências por este manifestadas (tudo em conformidade com o disposto nos artigos 11.º 
e 12.º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março, na redacção actual). 

Terminada a elaboração do projecto supra referido, foi este submetido à apreciação dos 
interessados, nos termos do artigo 13.º do referido diploma. Foi no âmbito desta fase que a 
Câmara Municipal foi notificada, na qualidade de proprietária de dezasseis prédios rústicos, 
situados nas freguesias de Carreira (três), Coimbrão (um) e Monte Redondo (doze), para 
reclamar, querendo, dos novos lotes atribuídos em substituição daqueles terrenos e para 
verificar a cartografia e demais documentos expostos para o efeito. Com esse fim em vista, 
recebeu a Câmara o boletim individual de proprietário e o boletim de benfeitorias, tendo-lhe 
sido fixado um prazo de 30 dias para se pronunciar e devolver o boletim individual 
devidamente datado e assinado, em caso de concordância, sob pena de o silêncio 
representar aceitação dos elementos constantes dos citados documentos. 

Não tendo apresentado reclamação tempestivamente, a Câmara Municipal concordou com 
a atribuição de quatro novos lotes, com a localização e áreas constantes do boletim 
individual enviado a coberto do ofício com a ENT n.º 27897, de 2004.09.30 (anexo ..... e 
.....), os quais, em virtude das obras de emparcelamento a levar a cabo pelo IDRHa no sub-
perímetro em causa – traduzidas numa remodelação predial e destinadas a melhorar as 
condições técnicas e económicas das explorações agrícolas da zona –, ficarão a pertencer 
à Câmara Municipal, em substituição daqueles dezasseis prédios rústicos, resultados estes 
que serão titulados através de auto de emparcelamento, com valor de escritura pública, a 
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lavrar nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 7.º, 18.º, 19.º e 23.º do aludido 
Decreto-Lei n.º 103/90,  assim que for concluída a execução do projecto. 

A determinação da situação jurídica dos prédios rústicos pertencentes à Câmara Municipal 
respeitou o disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 103/90. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes propôs que os novos terrenos atribuídos 
à Câmara em substituição dos anteriores que lhe pertenciam sejam localizados mais 
próximos da cidade a fim de neles instalar, por exemplo, uma quinta pedagógica. 

A Senhora Presidente  respondeu que, nos termos do regime jurídico do 
emparcelamento e atendendo à fase do projecto, a proposta é inviável. 

A Câmara analisou o assunto e, no uso da competênci a que lhe é conferida 
pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 1 69/99, de 18 de Setembro, na redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja neiro, delibera por unanimidade, 
concordar com o traçado dos quatro novos lotes a lo calizar nos lugares de Junqueira, 
Salinas e Mota, com as áreas constantes do boletim individual, os quais, em virtude 
das obras de emparcelamento a levar a cabo pelo IDR Ha no sub-perímetro I do 
Projecto de Emparcelamento Rural do Vale do Lis, fi carão a pertencer à Câmara 
Municipal, em substituição dos dezasseis prédios rú sticos de que actualmente é dona 
e legítima possuidora. 

** 

Ponto número catorze 
PLANO DE PORMENOR DA ALMUINHA GRANDE - ALTERAÇÕES 

N.º 1124/05 Presente a informação interna com o registo n.º 6277/05 que a seguir se 
transcreve: 

“Plano de Pormenor da Almuinha Grande – Alterações 

No que respeita ao assunto em epígrafe, e na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de 29-11-2004, e da aprovação pela Assembleia municipal em sua sessão 
ordinária de 23-12-2004, enviou-se a proposta de alterações à Comissão de Coordenação 
Desenvolvimento Regional do Centro nos termos do n.º 4 do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro. 

A C.C.D.R. – Centro através do seu ofício n.º 701945, de 4-05-2005, informa que “(...) 
alterações introduzidas ao Plano de Pormenor em causa, não são enquadráveis no regime 
procedimental previsto no artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro, uma vez que introduzem alterações de uso, algumas em 
áreas abrangidas pela Reserva Ecológica Nacional e pelo Aproveitamento Hidroagrícola do 
Vale do Lis e ainda aumentos significativos de áreas de construção.” 

Em face do exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere proceder às alterações do 
Plano de pormenor de acordo com o n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 310/2003 de 10 
de Dezembro. A deliberação deverá ser publicada em Diário da República e divulgada 
através da comunicação social conforme previsto no n.º 1 do artigo 74.º do mesmo Decreto-
Lei. 
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O prazo para a elaboração das alterações deverá ser de 2 meses a contar da data da 
publicação em Diário da República. 

À consideração superior, 

A Técnica Superior de Planeamento Regional e Urbano 

Sandra Cadima  

e 

A Arquitecta Assessora Principal 

Cristina Gil” 

A Câmara Municipal, face à informação e no uso da c ompetência conferida 
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 1 69/99, de 18 de Setembro, na redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja neiro delibera por maioria com os 
votos contra dos Senhores Vereadores, Dr. Gonçalo L opes e Dr.ª Manuela Santos e 
Eng.ª Isabel Gonçalves: 

- proceder às alterações ao Plano de Pormenor da Al muinha Grande de 
acordo com o n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n. º 310/2003, de 10 de Dezembro; 

- estipular o prazo de dois meses, a contar da data  da publicação da 
presente deliberação em Diário da República, para e laboração das alterações; 

- publicitar a presente deliberação em Diário da Re pública e divulgá-la 
através da comunicação social conforme previsto no n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-
Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quinze 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES 2005 

N.º 1125/05 Retirado. 

** 

PROGRAMA "FÉRIAS 100 LIMITES" 

N.º 1126/05 Pelo Sr. Vereador Dr. Daniel Pereira é presente o Programa “Férias 100 
Limites”, a ter lugar na Praia do Pedrógão de 23 de Junho a 2 de Setembro de 2005. 

Considerando o sucesso que o Programa “Férias 100 Limites” teve em anos anteriores na 
animação e dinamização do Pedrógão e da sua Praia; 

Considerando a importância  em continuar a dinamizar, social e economicamente, o 
Pedrógão, conferindo-lhe vida e irreverência; 

Considerando a necessidade em motivar a comunidade em geral e o tecido juvenil em 
particular a frequentar o Parque de Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no concelho 
de Leiria; 
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Considerando a relevância em promover actividades de índole musical, recreativa e 
desportiva, extensiva a todas as camadas etárias e sociais, de natureza diurna, bem como 
nocturna, dando, assim, sequência ao verificado nos últimos anos; 

Propõe o Senhor Vereador, a análise do seguinte planeamento referente ao programa em 
epígrafe: 

FÉRIAS 100 LIMITES  
MAPA DE ACTIVIDADES - PEDRÓGÃO 2005 

23 DE JUNHO a 02 DE SETEMBRO 

ACTIVIDADES LOCAL  DIA(S) / PERIODOS PROMOTOR 
II Concurso de 
Fotografia Juvenil – 
Litoral Regional 

Praia do Pedrógão  
(Centro Azul) 

1.º Fase – 13 Junho a 24 Julho 
2.ª Fase – 25 Julho a 31 Agosto 

OIKOS / CML 
(DASU) 

Acção de Recolha de 
Resíduos na Praia 

Praia do Pedrógão 
(Zona de 
Animação) 

18 Junho e 25 Julho 
(Manhã) 

OIKOS / CML 
(DASU) 

Festival da Sardinha Praia do Pedrógão 
(Zona de 
Animação) 

23 a 26 Junho 
(23 e 24 – 19H00, 25 e 26 – 12H00) 

CML (PDE) 

Mesas Pedagógicas Praia do Pedrógão  
(Centro Azul) 

 1, 8, 15, 22 e 29 Julho 
 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 
Agosto 
(das 15H00/17H00) 

CML (DASU)  

XI Torneio de Andebol 
de Praia 

Praia do Pedrógão 
(Zona Desportiva) 

30 Junho a 3 Julho 
(Manhã e Tarde) 

AS 
Académico de 
Leiria 

I Torneio de Futebol de 
Praia 

Praia do Pedrógão 
(Zona Desportiva) 

14 a 18 Julho 
(Manhã e Tarde) 

CCR Telheiro 

Construções na Areia Praia do Pedrógão 
(Junto à Zona 
Desportiva) 

10 Agosto 
(11H00) 

Diário de 
Notícias 

Pop Pedrógão  
(Dia Internacional da 
Juventude) 

Praia Pedrógão 
(Zona de 
Animação) 

12, 13 e 14 Agosto 
(22H00/01H00) 

Leirisport, 
E.M. 

Prova de Orientação Praia do Pedrógão 
(Inscrições – 
Centro Azul) 

15 Agosto e 15 Setembro 
(Manhã) 

Vertigem / 
CML (DASU) 

Rock Pedrógão 
(5 Bandas) 

Praia do Pedrógão 
(Zona de 
Animação) 

15 Julho – Assacínicos 
22 Julho – Echoes of The Fallen 
Messiah 
29 Julho – Canker Bit Jesus 
5 Agosto – Enema 
26 Agosto - Yestarday 
(22H00/24H00) 

CML (DJ) 

Animação Cultural 
(Ranchos e Música 
Popular) 

Praia do Pedrógão 
(Zona de 
Animação) 

16 Julho - Grupo Danças e 
Cantares de S. Romão  
23 Julho - Grupo de Música 

CML (DC) 
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Tradicional “Terra Nova” 
30 Julho - Grupo de Música 
Tradicional “Pinhal D´EL Rei”  
6 Agosto - Grupo de Música 
Tradicional “Tradições”  
27 Agosto - Rancho da Região de 
Leiria  
(21H30/24H00) 

Torneios e Animação 
Desportiva de Praia 
(Desp. Radicais, Futebol, 
Volley, Basket, Aeróbica, 
Surf, ...) 

Praia e Parque 
Campismo do 
Pedrógão  
(Zonas 
Desportivas) 

Meses de Julho e Agosto  
(Excepto durante os Torneios de 
Andebol e Futebol de Praia)  
(Manhã e Tarde) 

Leirisport, 
E.M. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Ateliês  
 

Praia do Pedrógão 
(Junto à Zona 
Desportiva)) 

18 a 22 Julho – Ateliê 1  “Pintura 
em Tecido” (10H/ 12H30) 
25 a 29 Julho – Ateliê 2  “Gigantes 
do Mar” (10H00/11H00) 
1 a 5 Agosto – Ateliê 3  “Pedras 
Decorativas”(10H00/12H30) 
8 a 12 Agosto – Ateliê 4  “Vamos à 
Praia” (10H00/11H00) 
15 a 19 de Agosto – Ateliê 5  
a definir 
22 a 26 de Agosto – Ateliê 6  “ Os 
Espiões” (10H00/11H00) 

CML (DJ) 

 
O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  afirmou que, uma vez que a Leirisport, 

EM não tem cumprido com as suas obrigações legais, pois ainda não apresentou as contas, 
não reconhece a esta empresa idoneidade para continuar a prestar serviços de animação 
ao Município de Leiria. Mais disse que a animação prevista para a Praia do Pedrógão 
deveria ser diluída em todo o período do Verão, ao invés de estar concentrada – como 
demonstra o esforço financeiro – em três únicos dias. 

 
O Senhor Vereador Dr. Daniel Pereira  respondeu que o que se pretende é 

catapultar a imagem da Praia de Pedrógão. É um evento que tem sido feito desde há cinco, 
seis anos, por onde têm passado milhares de pessoas, contribuindo para dinamizar a praia. 
Mais esclareceu que o “Férias 100 Limites” envolve vários meses, logo é um evento diluído 
no tempo. O Pop Pedrógão tem a duração de apenas 3 dias atendendo ao facto do dia 12 
de Agosto assinalar o Dia Internacional da Juventude, o que justifica a data da mesma 
iniciativa 

 
A Câmara tomou conhecimento e analisou o assunto, d eliberando por 

maioria com o voto contra do Senhor Vereador Dr. Go nçalo Lopes, aceitar a proposta 
do Programa “Férias 100 Limites”. 
 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

** 
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CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A L EIRISPORT, E.M. 
SOBRE O PROGRAMA "FÉRIAS 100 LIMITES"  
N.º 1127/05 Presente a minuta de contrato-programa a celebrar com a empresa municipal 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M. para a realização do Programa 
“FÉRIAS 100 LIMITES”, nos termos do artigo 31.º, n.º 1, da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto: 

 
«CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E 

A LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA,  E.M. 
SOBRE O PROGRAMA “FÉRIAS 100 LIMITES” 

 

CONSIDERANDO: 

a) O sucesso que o Programa “Férias 100 Limites” teve em anos anteriores na animação e 
dinamização do Pedrógão e da sua Praia; 

b) A importância em continuar a dinamizar, social e comercialmente, o Pedrógão, 
conferindo-lhe vida e irreverência; 

c) A necessidade de motivar a comunidade em geral e o tecido juvenil em particular a 
frequentar o Parque de Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no concelho de Leiria; 

d) A relevância em promover actividades de índole musical, recreativa e desportiva, 
extensiva a todas as camadas etárias e sociais, de natureza diurna e nocturna, dando, 
assim, sequência ao verificado nos últimos anos; 

e) Que a empresa municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., através de 
Protocolo, assumiu a responsabilidade pela gestão do Parque de Campismo da Praia do 
Pedrógão, local onde terão lugar algumas das actividades; 

f) Que a empresa municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., de 
acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a organização de actividades 
no âmbito do desporto, lazer e turismo; 

ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 
em Leiria, representado neste acto pela Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., pessoa colectiva n.º  505 183 692, com 
sede no Estádio Municipal de Leiria, Porta 7, Arrabalde D'Aquém, 2401-977, Leiria, 
representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel 
Seabra Benzinho da Silva e pelos Administradores, Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e 
Dr. Daniel Vieira Pereira adiante designado por Leirisport, EM ou 2.ª Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a elaboração e realização de 
actividades integrantes do Programa “Férias 100 Limites”, a promover na Praia do 
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Pedrógão, de acordo com o Programa de Actividades anexo a este Contrato e que 
aqui se dá por reproduzido na integra. 

2. As actividades do Programa “Férias 100 Limites” terão lugar na Praia (zona 
desportiva), no Parque de Campismo e na Praça (zona de animação onde se realiza 
o Festival da Sardinha), espaços que, para efeitos de realização das respectivas 
actividades, o 1.º Outorgante disponibilizará à 2.ª Outorgante. 

 

Cláusula Segunda  

Obrigações do 1.º Outorgante 

O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar a  2.ª 
Outorgante com o montante máximo de €49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos 
Euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a ser paga nas condições expressas na 
cláusula quarta. 

 

Cláusula Terceira  

Obrigações da 2.ª Outorgante  

A 2.ª Outorgante, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 
contrato-programa, obriga-se a: 

a) Assegurar a manutenção, gestão e definição da ocupação das zonas desportiva e de 
animação, disponibilizadas pelo 1.º Outorgante, para realização das actividades 
respectivas, constantes do Programa; 

b) Garantir e enquadrar a realização das actividades constantes do respectivo 
Programa anexo ao presente Contrato; 

c) Cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares a que as actividades a 
desenvolver, ou alguma delas, se encontram sujeitas; 

d) Assegurar a realização das actividades no estrito cumprimento das normas de 
segurança que lhe sejam aplicáveis. 

 

Cláusula Quarta  

Condições de Pagamento 

1. A verba referida na cláusula segunda será paga através de duas tranches, da forma 
que se segue: 

a) 1.ª tranche - 55% durante o mês de Julho de 2005; 

b) 2.ª tranche - 45% durante o mês de Agosto de 2005. 

2. Para efeitos do número anterior, a Leirisport, EM, emitirá, por cada tranche, nota de 
débito no valor correspondente. 
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Cláusula Quinta  

Resolução do Contrato  

No caso de incumprimento pela 2.ª Outorgante das obrigações por si assumidas e previstas 
na cláusula terceira, o 1.º Outorgante reserva-se o direito de resolver o presente contrato-
programa sem direito a qualquer indemnização.  

 

Cláusula Sexta  
Duração 

O presente contrato-programa vigorará de 14 de Julho a 2 de Setembro de 2005. 

Cláusula Sétima  
Imposto de Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 
alínea a) do Artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do Artigo 
3.º, ambos do respectivo Código. 

 

ANEXO I 
 

FÉRIAS 100 LIMITES 2005 ( LEIRISPORT, EM ) 

Actividades/Serviços Data Valor 
Concepção gráfica dos meios 
promocionais Até 15 de Julho               -   €  

Segurança e logística  
(Actividades de Praia e Praça) Julho/ Agosto        €500,00  
Torneios de Praia    
             Futebol de Praia Agosto        €500,00 
             Volei de Praia Julho/ Agosto        €500,00  
             Meeting de Fitness Agosto               -   €  
Animação Radical  Julho/ Agosto     €2.000,00  
POP PEDROGÃO Agosto   €46.000,00  
TOTAL     €49.500,00 
* Acresce IVA à taxa legal em vigor     
 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria com os votos 
contra dos Senhores Vereadores, Dr. Gonçalo Lopes, Dr.ª Manuela Graça e Eng.ª Isabel 
Gonçalves, nos termos do disposto no artigo 31.º n. º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, 
aprovar o contrato-programa acima transcrito. 

Mais delibera autorizar a Sr.ª Presidente a procede r à sua assinatura. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dezasseis 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 

N.º 1128/05 Presente os seguintes pedidos de cedência gratuita do autocarro do 
Município de 37 lugares: 

- Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social – (ENT-5755/05), 
para o próximo dia 5 de Julho; 

- Rancho Típico da Boa Vista – (ENT-10150/05), para o próximo dia 9 de Julho; 

- Associação Cultural e Recreativa dos Soutos – (ENT – 16817/05), para o próximo 
dia 10 de Julho; 

- Freguesia de Santa Catarina da Serra – (ENT – 14690/05), para o próximo dia 12 de 
Julho; 

- Agrupamento Vertical de Escolas de Caranguejeira - Escola E.B.1 de Souto de Cima 
– (ENT 31687/04 e ENTFE – 4112/05), para o próximo dia 14 de Julho; 

- Grupo de Danças e Cantares de S. Romão (ENT – 32747/04), para o próximo dia 17 
de Julho. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

COLOCAÇÃO DE RELVA SINTÉTICA NO ESPAÇO DE JOGO DA E B1 DE SISMARIA – 
APOIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DA SISMARIA DA  GÂNDARA  

N.º 1129/05 Presente um fax com registo ENTFE – 3801/05, acompanhado de uma 
informação com o registo INT – 7911/05 referente ao assunto em epígrafe. 

- Considerando a parceria existente entre a Associação de Pais da Escola do 1.º 
CEB de Sismaria da Gândara e o Município de Leiria no desenvolvimento de programas e 
actividades; 

- Considerando a possibilidade de colaboração da Associação de Pais na 
colocação do piso de relva sintética; 

Considerando as vantagens para a escola e para crianças na beneficiação do 
piso; 

- Considerando o aumento do número de horas de utilização, por parte das 
crianças, bem como a possibilidade de desenvolverem actividades físico – desportivas, 
praticamente, durante todo o ano. 
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Propõe-se a transferência da verba de €4.000,00 (quatro mil euros), para a 
Associação de Pais para fazer face às despesas com a preparação do piso, ficando a cargo 
da Associação os encargos com a colocação da relva sintética. 

Mais de propõe que os serviços técnicos da CML acompanhem o andamento dos 
trabalhos. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) 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 da Educação e que, nos termos do disposto n a alínea f) do n.º 3 do artigo 19.º 
da citada Lei e no uso da competência conferida pel a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacçã o dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, delibera por unanimidade, concordar com  a proposta apresentada e 
transferir a verba de €4.000,00 (quatro mil euros) para a Associação de Pais da Escola 
do 1.º CEB de Sismaria da Gândara para fazer face à s despesas com a preparação do 
piso no espaço de jogo na EB1 de Sismaria da Gândar a (Cód. Proj. Acção – 2005 A 
48). 

** 

Ponto número dezassete 
EXPOSIÇÃO "A NOVA VIDA DAS IMAGENS" 

N.º 1130/05 Encontra-se no Edifício Banco de Portugal, pertença da Câmara Municipal de 
Leiria, um acervo de pintura antiga, Séculos XVI-XVIII que tem vindo  a ser restaurado. 

São parte deste acervo cerca de 50 pinturas, que constituirão o futuro Museu da 
Pintura e  se pretende expôr por um período previsível de um ano, sendo a  inauguração no 
dia 24 de Julho, pelas 18h30m. 

A apresentação desta colecção no Edifício Banco de Portugal obrigou a algumas 
alterações e melhoramentos no espaço, nomeadamente no Hall de entrada e painéis 
interiores. 

Todas as despesas a efectuar com a exposição em causa estão previstas no 
Plano para 2005 em rubrica própria (CE 12/020216 – 0101 – 2005A – 235 Exposições). 

A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 98/05 , da Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais sobre a expos ição “ A Nova Vidas das 
Imagens | Pintura Restaurada da colecção do Municíp io de Leiria, a realizar no edifício 
do Banco de Portugal no período compreendido entre 24 de Julho de 2005 e Maio de 
2006 e, considerando que esta actividade se reveste  de interesse cultural e está 
inscrita no Plano de Actividades para 2005, deliber a por unanimidade suportar os 
custos necessários à realização da mesma. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSÍDIOS 

SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA MACEIRENSE – TRANS PORTES 
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N.º 1131/05 Presente o ofício da Sociedade Filarmónica Maceirense ENT.15614/05 em 
que é solicitado apoio financeiro para pagamento do aluguer de um transporte, a fim de 
representar o Concelho de Leiria, no dia 4 de Setembro de 2005, em Janes - Malveira.  

Em eventos e instituições similares tem sido prática da Câmara a cedência 
gratuita do autocarro, o que não aconteceu, apesar do pedido ter sido formulado, por o 
mesmo se encontrar ocupado noutra actividade.  

Assim sendo, e reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância 
desta deslocação para a divulgação do Concelho, propomos que seja atribuído à Sociedade 
Filarmónica Maceirense um apoio no valor de €500,00 (metade do montante pago pelo 
aluguer de um autocarro), utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2005, na 
Rubrica CE 12/040701 0201-2005-A-263 (Apoios a organismos promotores de cultura – 
Filarmónicas). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do C oncelho, a Câmara delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro atribuir um apoio à Sociedade Filarmónic a Maceirense no valor de €500,00 
(quinhentos euros),correspondente a metade do monta nte pago pelo aluguer de um 
autocarro, para custear a despesa do transporte par a a  sua deslocação a Janes, 
Malveira . 

** 

SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA SENHOR DOS AFLITOS  –  SOUTOCICO-
ARRABAL - TRANSPORTES 
N.º 1132/05 Presente o ofício da Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos em que é 
solicitado apoio financeiro para pagamento do aluguer de um transporte para que a 
Filarmónica de Santa Bárbara dos Açores que se encontra no continente se possa deslocar 
em intercâmbio cultural com bandas filarmónicas da nossa região. 

Em eventos e instituições similares, tem sido prática da Câmara a cedência 
gratuita do autocarro, o que não aconteceu, apesar do pedido ter sido formulado, por o 
mesmo se encontrar ocupado noutra actividade.  

Assim sendo, e reconhecendo a importância desta deslocação para o 
conhecimento e a divulgação do Concelho, propõe-se que seja atribuído à Sociedade 
Filarmónica Senhor dos Aflitos de Soutocico-Arrabal, um apoio no valor de €335,00 
utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2005, na Rubrica CE 12/040701 0201-
2005-A-263 (Apoios a organismos promotores de cultura – Filarmónicas). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta iniciativa e a 
importância desta deslocação para a divulgação do C oncelho, a Câmara delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5/02, de 11 de 
Janeiro, atribuir um apoio à Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos de Soutocico-
Arrabal no valor de €335,00 para ajudar a custear a  despesa com o transporte da 
Filarmónica de St.ª Bárbara dos Açores na sua deslo cação pela região. 

** 



 

CMLeiria/ Acta n.º 25 de 2005.07.04 

0001218(50) 

SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA BIDOEIRENSE – TRAN SPORTES 

N.º 1133/05 Presente o ofício da Confraria Nossa Senhora do Amparo ENT.10800/05 em 
que é solicitada a colaboração deste Município nas festas anuais da cidade de Mirandela, 
que decorrem a 6 de Agosto, como tem sido hábito, a Divisão da Cultura e Gestão de 
Espaços Culturais convidou a Sociedade Filarmónica Bidoeirense para representar o 
concelho nesse evento.  

Em eventos e instituições similares tem sido prática da Câmara a cedência 
gratuita do autocarro, o que não acontece, por o mesmo se encontrar ocupado noutra 
actividade. Assim sendo, e reconhecendo o valor cultural da instituição convidada e a 
importância desta deslocação para a divulgação do Concelho, propõe-se que seja atribuído 
à Sociedade Filarmónica Bidoeirense um apoio no valor de €950,00, utilizando para isso a  
verba prevista no Plano para 2005, na Rubrica CE 12/040701 0201-2005-A-263 (Apoios a 
organismos promotores de cultura – Filarmónicas). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do C oncelho, a Câmara delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro atribuir um apoio à Sociedade Filarmónic a Bidoeirense no valor de €950,00 
(novecentos e cinquenta euros), para custear a desp esa do transporte às festas 
anuais de Mirandela, onde irão actuar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PRAÇA VIVA 

N.º 1134/05 O evento “Praça Viva”, realizado desde o ano 2000, consiste num programa 
de animação de exterior, nas noites de Verão.  

Tendo em conta o interesse e projecção que esta iniciativa tem suscitado junto 
da população, não poderíamos deixar de dar continuidade ao projecto, quer como forma de 
atracção turística, assim como de fruição cultural e  de promoção/captação de novos 
públicos . 

Atendendo ao facto de, nos anos anteriores se ter verificado uma grande adesão 
por parte do público aos eventos realizados no Pátio do Mercado de Sant’Ana e no Jardim 
Luís de Camões, propõe-se este ano, um programa a desenvolver nesses 2 espaços 
(Mercado de Sant’Ana – PMS e Jardim Luís de Camões – JLC), entre 16 de Julho e 15 de 
Setembro, nas noites de fim-de-semana. 

PRAÇA VIVA 

DATA ANIMAÇÃO 
LOCAL CACHET (€) 

NECES.TÉCNICAS 

Jul     

16 Teatro ao largo PMS €2.000,00 alimentação+ alojamento 
22 Leiricanta PMS xxxxx som + luz +alimentação 
23 Trio Admira PMS €1.000,00 som + luz + alimentação 
29 Branda Kroll JLC 950,00 + IVA alimentação  
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30 Kumpania Algazarra PMS €1.180,00 + IVA som + luz + alimentação+ 
alojamento 

AGOS.     
5 Kilandukilo JLC €2.025,00 + IVA som + luz + alimentação+alojamento 
6 Pinhal d’El Rei JLC xxxxx som + luz + alimentação 

12 Tradições PMS xxxxx som + luz + alimentação 
13 Rancho da Lituânia JLC €800,00 som + luz+ alimentação 
19 O Circo do Dr. 

Gaspar 
PMS €1.475,80+IVA som + luz+ alimentação+ alojamento 

20 Serva La Bari PMS €1.850,00 + IVA som + luz+ alimentação+ alojamento 

26 
Cantares de 
S.Romão 

JLC xxxxx som + luz + alimentação 

27 Bica teatro PMS €1.806,87 som + luz+ alimentação+ alojamento 

SET.     

2 Zambra PMS €1.050 + IVA som + luz+ alimentação+ alojamento 
3 Gaitilena PMS €500,00 som + luz + alimentação 

10 Dixie gang PMS €2.200,00 + IVA som + luz + alimentação 
15 Mr. Dixie Jazz Band PMS €1.750,00 + IVA som + luz+ alimentação+ alojamento 

     
 Estimativa Som e 

Luz 
 €5.000,00  

 Estimativa 
divulgação 

 €1.000,00  

 Estimativa 
alimentação 

 €2.000,00  

 Estimativa 
alojamento 

 €1.200,00  

 
Atendendo ao  exposto, propõe-se que a Câmara autorize o programa 

enunciado, bem como os pagamentos com ele relacionados às entidades responsáveis, 
utilizando para isso a verba inscrita no Plano na rubrica 2.5.1.4 – 0313-2005-A-255 (Praça 
Viva – animação de Verão). 

Tendo em conta o estabelecido no Decreto-Lei n.º 292/00, de 14 de Novembro 
(Lei do Ruído), que regulamenta as actividades ruidosas de carácter temporário, deverá a 
Câmara tomar conhecimento e autorizar os eventos referidos nesta deliberação nas 
condições que abaixo se enunciam: 

a) locais: Mercado de Sant’Ana e Jardim Luís de Camões de 16 de Julho a 15 de 
Setembro 

b) horários de ensaios técnicos durante a tarde – 15h00m às 20h00m 

c) horários de espectáculo e desmontagens – das 21h30m às 24h00m 

d) os serviços da Câmara garantirão o acompanhamento dos espectáculos de modo a 
evitar os impactos negativos do ruído. 

A Câmara analisou a informação sobre o evento “Praç a Viva” que decorrerá 
em Julho, Agosto e Setembro e, tendo em conta que o  mesmo tem como objectivos a 
fruição cultural, a promoção turística da cidade e a captação/promoção de novos 
públicos, delibera por unanimidade ao abrigo do dis posto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n a redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro aprovar o programa a cima proposto, o respectivo 
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orçamento, e as condições descritas tendo em conta o estabelecido no Decreto-Lei 
n.º 292/00, de 14 de Novembro (Lei do Ruído). 

Mais delibera apoiar as condições logísticas necess árias ao 
desenvolvimento do programa, suportando os custos d e alojamento e alimentação 
aos participantes e os cachets  referidos, utilizando para isso a verba inscrita n o Plano 
na rubrica 2.5.1.4 – 0313-2005-A-255 (Praça Viva – animação de Verão). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

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: 

1. Estruturação do Sistema de Estacionamento do Centro da Cidade de Leiria: 
Definição da área de estacionamento reservado a residentes do Centro Histórico de Leiria; 

2. Revogação da deliberação N.º 0807/05; 

3. Representante do Município no Conselho de Administração da Valorlis – 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA. 

** 

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO  DA CIDADE DE 
LEIRIA: DEFINIÇÃO DE ÁREA E CONDIÇÕES DE ESTACIONAM ENTO RESERVADO A 
RESIDENTES NO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA  

N.º 1135/05 Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente a proposta que 
abaixo se transcreve: 

PROPOSTA 

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO  DA CIDADE DE 
LEIRIA : DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO RESERV ADO A RESIDENTES 
NO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA 

1 – Introdução 

A cidade de Leiria, núcleo central desta região, constitui a principal concentração de 
emprego e equipamentos – aqui se localizam as actividades terciárias de maior prestigio e 
representação tanto públicas como privadas. A sempre crescente mobilidade espacial 
gerada, que tem originado um acentuado crescimento do tráfego automóvel, e tal como 
qualquer das cidades europeias de hoje, Leiria apresenta características de uma cidade 
congestionada, sendo de destacar a dificuldade de circulação dentro da zona central da 
cidade pelo excesso de veículos aí existentes, assim como com as elevadas emissões de 
gases provocadas pela circulação de veículos a baixa velocidade e excesso de ruído 
derivado da circulação automóvel. 

Apesar do aumento dos parques dissuasores e da modernização dos transportes públicos e 
da maior rotatividade na utilização dos lugares disponíveis, com o ordenamento do 
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estacionamento à superfície, o uso do automóvel privado não pára de aumentar, 
provocando uma invasão diária da cidade, sendo difícil comportar os milhares de carros de 
todos os que nela vivem e/ou trabalham. 

O Centro Histórico de Leiria pertence ao núcleo central da cidade que é mais atingido pela 
grande procura de estacionamento, sendo a zona que, devido às suas características 
morfológicas, maior dificuldade sente em acomodar esta procura, acabando por se dar uma 
feroz competição pelos poucos lugares existentes entre os seus residentes e os utentes 
provenientes de outros locais. 

Para tentar resolver esta situação foram sendo tomadas decisões estruturantes ao nível do 
ordenamento do sistema de estacionamento das zonas envolventes ao Centro Histórico, 
algumas apontadas pelo Estudo de Estruturação da Rede Viária de Leiria, a cargo da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, que passaram pela 
definição de algumas áreas de estacionamento pago nas suas imediações e pela 
construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo da Fonte Luminosa. 

Por outro lado, a Câmara Municipal de Leiria assumiu como um dos seus principais 
objectivos a reabilitação do Espaço Público do Centro Histórico de Leiria, património de 
inegável interesse cultural, paisagístico e ambiental, que se traduziu nas intervenções de 
instalação de infra-estruturas, repavimentação das ruas, colocação de novo mobiliário 
urbano e melhoria da iluminação pública, tornando o Centro Histórico mais aprazível e 
incentivador da mobilidade pedonal. 

Verifica-se, actualmente, a necessidade de disciplina do trânsito e do estacionamento nesta 
zona, caracterizada por ruas exíguas de difíceis acessos, agravada pelo estacionamento 
desordenado e abusivo.  

Esta é uma questão de grande importância para Leiria quando se verifica que o 
estacionamento anárquico e caótico impede a acessibilidade de veículos de socorro em 
caso de sinistro (incêndios, sismos, inundações, etc.) e o acesso a bocas de incêndio. Para 
além de estar em causa a segurança de pessoas e bens, dos residentes e, igualmente, dos 
visitantes do Centro Histórico, está prejudicado o ambiente (poluição atmosférica e ruído) e 
a qualidade de vida. 

Com a entrada em funcionamento do Parque de Estacionamento Subterrâneo da Fonte 
Luminosa, que permitirá acomodar a procura de estacionamento gerado pelas viagens de 
curta duração e com a entrada em funcionamento, em breve, do Novo Circuito de 
Transporte Público Urbano de Passageiros, que assegurará as viagens entre o Centro de 
Leiria e a periferia interna a partir do parque de estacionamento de longa duração, importa 
por isso rever o conceito de estacionamento no Centro Histórico de Leiria, condicionando, 
sempre que tal se mostre indispensável, o acesso a determinadas artérias da cidade em 
defesa da segurança e qualidade de vida dos residentes e utilizadores do espaço público. 

2 – Princípios Básicos de Organização do Sistema de  Estacionamento do Centro 
Histórico de Leiria: 

Na definição das condições de utilização por parte dos residentes dos espaços públicos de 
estacionamento pago há que ter em consideração três princípios fundamentais: de justiça; 
de adequação à lógica desejada de desenvolvimento das zonas; de exequibilidade. 

No que diz respeito à justiça dever-se-á ter em consideração que, embora os espaços 
sejam públicos, e portanto sejam posse da comunidade em geral, o desenvolvimento do 
nível de vida urbano registado nas últimas décadas levou à assunção de alguns “direitos 
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especiais“ de utilização por parte dos residentes, como forma de ultrapassar as limitações 
existentes ao nível da oferta de estacionamentos residencial privado, resultantes das 
condições morfológicas do Centro Histórico de Leiria. 

Em relação à lógica de desenvolvimento urbano, justifica-se referir que o combate à 
desertificação dos Centros Históricos é uma das componentes base do esforço de 
planeamento urbano actual. Tal passa naturalmente pela criação de condições atractivas 
para os potenciais residentes, o que poderá ter implicações ao nível da definição da política 
de gestão dos estacionamentos. 

Finalmente, importa salientar que qualquer política a adoptar deverá ser implementável na 
prática, com custos financeiros e administrativos aceitáveis, pelo que esta acção 
corresponde a uma primeira fase, embora independente, do plano do executivo camarário 
para a implementação, no Centro Histórico de Leiria, de uma zona em que o que o acesso 
apenas é permitido em certos períodos e a determinado tipo de utilizadores, sendo que o 
controlo do acesso e estacionamento será exercido através de sinalização, complementada 
por meios electromecânicos, informáticos e electrónicos, em que o acesso e o 
estacionamento só são permitidos através do respectivo equipamento ou de autorização 
especial de acesso. 

3 - Zona de Estacionamento do Centro Histórico de L eiria (ZECH):   

A presente deliberação aplica-se a toda a área e eixos viários compreendidos dentro dos 
seguintes limites: 

a) a Norte: Rua Padre António, Travessa das Amoreiras, Avenida Ernesto Korrodi, Largo 
Manuel da Arriaga e Rua Cónego Costa (não estão incluídas); 

b) a Sul: Rua de Alcobaça, entre a Rua dos Mártires e a Rua Comandante João Belo, 
Rua João de Deus, Praça Goa Damão e Diu e Largo 5 de Outubro de 1910 (não estão 
incluídas); 

c) a Nascente: Largo da Sé, Rua da Vitória e Largo das Forças Armadas (não estão 
incluídas); 

d) a Poente: Rua dos Mártires (não está incluída). 

O estacionamento na ZECH fica sujeito a autorização municipal, que se consubstancia na 
emissão de um Cartão de Residente. Só será autorizado o estacionamento de veículos, nos 
locais devidamente sinalizados para o efeito, desde que estes sejam portadores de Cartão 
de Estacionamento. 

4 – Do Cartão de Residente 

Importa estabelecer as condições de emissão do Cartão destinado à utilização dos 
residentes, através da elaboração de um processo que se pretende expedito e em 
simultâneo garanta rigor na sua decisão, salvaguardando assim os direitos dos residentes 
em particular e dos utentes da cidade, em geral. 

4.1 - Definições 

Residente : pessoa singular, cujo domicílio principal e permanente onde mantêm 
estabilizado o seu centro de vida familiar se situe na área de estacionamento reservado a 
residentes no Centro Histórico de Leiria e, ainda, que seja proprietária, adquirente com 
reserva de propriedade ou aluguer de longa duração ou que seja condutor de um veículo 
automóvel associado ao exercício de actividade profissional com vínculo laboral e desde 
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que não disponham de lugar de estacionamento. Serão equiparados a residentes, para os 
fins da presente deliberação, os deficientes motores quando devidamente identificados nos 
termos do Decreto-Lei n. º 307/2003, de 10 de Dezembro, que comprovem que o local de 
trabalho seja situado na área de estacionamento reservado a residentes no Centro Histórico 
de Leiria, ou em arruamento pedonal imediatamente adjacente ao Centro Histórico de Leiria. 

Instituição Residente : pessoa colectiva, de utilidade pública, que utiliza prédio urbano 
próprio, ou arrendado ou cedido, no todo ou em parte, situado na área de estacionamento 
reservado a residentes no Centro Histórico de Leiria, e que se destina exclusivamente às 
funções prosseguidas por essa instituição e, ainda, que seja proprietária, adquirente com 
reserva de propriedade ou aluguer de longa duração ou outro veículo sendo para tal 
necessário uma declaração do proprietário do veículo em como este se encontra ao serviço 
da instituição 

4.2 – Qualidade de residente 

1 – A prova da qualidade de residente é feita através da apresentação de cópia dos 
seguintes documentos e da exibição, para conferência, dos correspondentes originais: 

a) carta de condução; 

b) cartão de eleitor ou atestado de residência; 

c) certidão com descrição de fracção autónoma ou do prédio do domicílio principal e 
permanente onde mantêm estabilizado o seu centro de vida familiar; 

d) contrato de arrendamento, recibo de renda, de água, telefone ou electricidade; 

e) documento comprovativo do domicilio fiscal; 

f) título de registo de propriedade do veículo, ou contrato que titule a aquisição com 
reserva de propriedade, contrato de locação financeira ou de aluguer de longa 
duração, declaração da respectiva entidade empregadora de onde conste o 
nome e morada do possuidor, a matrícula do veículo automóvel e 
correspondente vínculo laboral.  

2 - No caso de instituição residente, a prova da qualidade de residente é feita através da 
apresentação dos documentos constantes das alíneas c), d) e e) do número anterior e, 
ainda, documento comprovativo do estatuto de utilidade pública. 

4.3 – Cartão de residente 

1 – Os residentes na ZECH poderão requerer um distintivo especial designado por “cartão 
de residente”. 

2 – O cartão de residente confere ao seu titular o direito a estacionar o seu veículo em 
qualquer lugar da ZECH, sem limite de tempo. 

3 - Será apenas emitido um cartão de residente por fogo ou instituição de utilidade pública. 

4 – Os veículos pertencentes a residentes, quando estacionados ao abrigo da presente 
deliberação, serão obrigatoriamente identificados por meio do cartão de residente, a colocar 
no pára-brisas com o rosto para o exterior, de modo a serem visíveis as menções dele 
constantes. 

5 – O cartão de residente é propriedade da Câmara Municipal de Leiria. 

4.4 – Características do cartão de residente 
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Deverão constar do cartão de residente: 

a) prazo de validade; 

b) matrícula do veículo; 

c) zona para o qual é válido; 

d) número de série. 

4.5 – Atribuição do cartão de residente 

O cartão de residente pode ser requerido por qualquer residente, desde que: 

a) faça prova da sua qualidade de residente nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 2 
do ponto 4.2, consoante o caso; 

b) o fogo onde tenha domicílio principal e permanente onde mantêm estabilizado o 
seu centro de vida familiar seja utilizado para fins habitacionais e se situe na ZECH; 

c) não disponha de parqueamento próprio no interior do lote, ou tratando-se de 
fracção autónoma de edifício de habitação colectiva não seja proprietário, 
arrendatário, usufrutuário ou comodatário de espaço de parqueamento ou garagem, 
no interior ou em logradouro do prédio. 

4.6 - Documentos necessários à obtenção do cartão d e residente 

1 – O pedido de emissão do cartão de residente é feito através de requerimento formulado 
em impresso próprio e dirigido ao presidente da Câmara Municipal. 

2 – O requerimento do pedido de emissão do cartão de residente deve ser instruído, 
consoante o caso, com os documentos constantes no n.º 1 e n.º 2 do ponto 4.2. 

4.7 – Revalidação ou substituição do cartão de resi dente 

1 – O pedido de revalidação ou de substituição do cartão de residente é feito através de 
requerimento formulado em impresso próprio e dirigido ao presidente da Câmara Municipal. 

2 – O requerimento do pedido de revalidação ou de substituição do cartão de residente deve 
ser instruído, consoante o caso, com os documentos constantes no n.º 1 e n.º 2 do ponto 
4.2. 

4.8 – Devolução do cartão de residente 

O cartão de residente deve ser imediatamente devolvido sempre que se alterem os 
pressupostos sobre os quais assentou a decisão de deferimento do pedido, sob pena de 
caducidade. 

4.9 - Furto, roubo ou extravio do Cartão de Residen te 

Em caso de furto ou extravio do identificador do cartão de residente, o titular fica obrigado a 
comunicar de imediato tal facto aos serviços competentes para a sua emissão. 

5 – Conclusão 

Com base nos pontos anteriores, propõe-se : 

1. a implementação da Zona de Estacionamento do Centro Histórico de Leiria (ZECH) 
referida no ponto 3; 

2. a emissão dos cartões de residente, de acordo com as regras definidas no ponto 4; 
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3. que se dê publicidade ao teor desta proposta, através de Edital e meios de comunicação 
locais, para que de imediato se possa iniciar a instrução dos respectivos processos. 

A Câmara, tendo já reunido o Conselho Municipal de Trânsito, e considerando 
que é da competência dos órgãos municipais o planea mento, a gestão e a realização 
de investimentos na rede viária de âmbito municipal , tal como disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de  Setembro, que estabelece o quadro 
de transferência de atribuições e competências para  as autarquias locais, após 
análise do exposto, delibera por unanimidade aprova r a proposta em epígrafe. 

** 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 0807/05  

N.º 1136/05 De José Duque – Sociedade de Construções, Ldª , com sede na Rua 
Principal, n.º 318, na localidade de Quinta dos Frades, freguesia de Santa Eufémia, 
acompanhado de requerimento, datado de 2005/06/07, onde o representante legal da 
requerente solicita a integração no domínio privado do Município de Leiria, a título de 
cedência, de dois prédios inscritos na matriz predial urbana da freguesia de Marrazes, 
concelho de Leiria, com os n.ºs 8484 e 8485, com vista ao correcto ordenamento do local. 

A Câmara, considerando as deliberações anteriorment e tomadas sobre o 
assunto em causa, as dificuldades de ordem burocrát ica invocadas pelo requerente 
quanto à extinção das inscrições dos prédios na mat riz respectiva e das descrições 
na competente Conservatória e, ainda, a disponibili dade por si manifestada quanto à 
transferência da propriedade dos mesmos para o Muni cípio de Leiria, com vista ao 
correcto ordenamento do local por parte da Autarqui a, delibera por unanimidade no 
uso da competência que lhe é conferida pela alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro aceitar a cedência dos prédios acima ref eridos, no âmbito da aprovação do 
processo de obras particulares n.º 1273/98, e manda r remeter ao Sector do Património 
os elementos necessários à celebração da competente  escritura pública. 

Mais delibera conferir poderes à Senhora Presidente  da Câmara para 
outorgar a referida escritura em representação do M unicípio de Leiria. 

A presente deliberação revoga a deliberação tomada sobre o mesmo 
assunto, na reunião de 20/06/2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO CONSELHO DE ADMINISTR AÇÃO DA 
VALORLIS – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓL IDOS, SA 
N.º 1137/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie como seu 
representante no cargo de Vogal no Conselho de Administração da Valorlis – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho 
de Magalhães. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 25 de 2005.07.04 

0001226(58) 

Analisando o assunto, procedeu-se à votação por vot o secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria com sete votos a favo r e um voto contra nomear como 
seu representante no cargo de Vogal no Conselho de Administração da Valorlis – 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa 
Fernandina Sobrinho de Magalhães. 

** 

ENCERRAMENTO 

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

 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 4 de Julho de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 


