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Acta n.º 23 
Aos vinte dias do mês de Junho do ano de dois mil e cinco, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS 
 COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

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

 SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
 MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

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

** 

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 e por parte do Departamento de Obras 
Municipais, o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos de 
obras municipais. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 13 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 minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

1273/98  José Duque – Sociedade de Construções, Ldª. 

76/00  Maria da Conceição Lopes Cardoso 

613/03  Promolazer – Sociedade de Promoção de Empreendimentos 
Turísticos, Ldª. 

1055/04  Fernando António Morgado Sousa 

1310/04  Álvaro Pereira Reis 

95/05  Rui Manuel Antunes Gameiro 

155/05  Fernando Caseiro Carvalho 

 
Ponto número dois 

Análise dos seguintes processos de Licenciamento Comercial 

3/05  Bcenter – Produtos de Jardim, S.A. 

4/05  Expansol – Sociedade Lusitanense de Expansão, Investimento 
Imobiliário, S.A. 

5/05  Expansol – Sociedade Lusitanense de Expansão, Investimento 
Imobiliário, S.A. 

 

Ponto número três 
Análise dos seguintes processos de Informação Prévia 

81/04  Quinta de Santo António do Freixo, Imóveis, Ldª. 

1/05  Aristides Afonso Barros Fernandes 
 
Ponto número quatro 

Análise dos seguintes processos de loteamento: 
Lot. 11/93   Jaime Grosso da Silva e Outros 

Lot. 26/93   Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

Lot. 44/96   S.C.M.V. – Sociedade de Construções Monte Verde, Ldª. 

Lot. 15/99   Urbinabão – Construções, Ldª. 

Lot 18/03   Espaço Urbano – Investimentos Imobiliários, S.A. 
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Ponto número cinco 
Análise do seguinte processo de Obras Municipais: 

T – 153/2003 Construção do edifício da Junta de Freguesia de Parceiros - 
Informação para Adjudicação Definitiva 

 
Ponto número seis 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

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

 

Ponto número sete  

Voto de Pesar 
 
Ponto número oito  

1. Aprovação de Normas de Procedimento para o Sector de Arquivo Administrativo e 
Arquivo Histórico 

2. Arquivamento de processos de responsabilidade civil extracontratual do Município 
de Leiria 

3. Arquivamento de participações por danos causados em património municipal 

 

Ponto número nove  

Pedido de devolução de Comparticipação no âmbito do Programa Recria - Processo 
n.º 755/02 – Maria Antonieta Pereira Maia Franco Brito 

 

Ponto número dez 
1. Ratificação de Despacho – Licença Especial de Ruído (Ent.14956/05) 

2. Ratificação de Despacho - Prolongamento de Horário de Funcionamento 
(Entfe.3340/05) 

3. Licença Especial de Ruído – (Ent.15460/05) 
 
Ponto número onze 

1. Cedência gratuita do Autocarro do Município 

2. Plano Municipal de Prevenção – Ateliê da Quinta – Apoio à Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Quinta do Alçada 

3. Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2005/2006 – Circuitos 
Regulares e Circuitos Especiais  
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4. Centro Educativo de Carvide - Pedido de Declaração de Interesse Público 

 

Ponto número doze 
Proposta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - União Desportiva da 

Serra 
 
Ponto número treze 

Protocolos de Delegação de Competências 

 

Ponto número catorze 
Plano Quinta da Cerca 

 

Ponto número quinze  

1. Protocolo de Cooperação com o Município de Leiria e a Empresa Salvador 
Caetano Litoral S.A. 

2. Apresentação do Projecto do Jardim da Almuinha Grande 
 
Ponto número dezasseis  

Alteração da data da Hasta Pública para Concessão do Direito de Ocupação e 
Utilização do Talho do Mercado Municipal de Monte Real 
 
Ponto número dezassete  

Leiria a Marchar 2005 – Alterações ao Trânsito – ratificação de despacho 
 
Ponto número dezoito  

Acordo de Cooperação e Amizade com o Município de S. Filipe (Ilha do Fogo – Cabo 
Verde) – Bolsas de Estudo. 
 
Ponto número dezanove  

Contrato de cedência de terreno no Vale do Lapedo, Freguesia de Santa Eufemia 

** 

A Senhora Presidente deu início à reunião começando  pelo ponto número 
catorze da Ordem de Trabalhos, dada a presença de e lementos da Junta de Freguesia 
das Cortes para melhor esclarecimento da matéria na  reunião. 

Ponto número catorze 
PLANO QUINTA DA CERCA 
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N.º 0996/05 Pelo Senhor Presidente da Junta de freguesia das Cortes e demais 
elementos foi presente o Plano Quinta da Cerca na Freguesia das Cortes. 
Sobre o assunto o Senhor Vereador Dr. Hélder Roque  teceu algumas considerações 
nomeadamente: 

1. Planeamento e de aproveitamento de dinheiro. Não faz sentido estar a construir um 
pavilhão gimnodesportivo e querer edificar ao lado um polidesportivo descoberto. 

2. Sendo as actividades as mesmas, não tendo a Freguesia a população necessária 
para dar plena utilização às duas infra-estruturas, melhor seria optar pelo pavilhão 
gimnodesportivo coberto; 

3. Em termos de planeamento desportivo a opção preconizada traduz-se num gasto de 
dinheiro. 

O Senhor Presidente da Junta de freguesia das Cortes  esclareceu que o 
Clube se mostra irredutível nesta questão e só cederá o terreno onde actualmente está 
implantado o polidesportivo, se for construído um novo. 

O polidesportivo é mais funcional, quer para a colectividade, quer para as 
crianças, na realização de acções ao invés de esperar pela obtenção das chaves do 
pavilhão gimnodesportivo. 

O Dr. Hélder Roque  contrapôs afirmando que a questão da chave é menor. As 
crianças terão melhores condições de segurança e higiene num pavilhão coberto do que 
num ringue desportivo.  

A Senhora Presidente  interveio, fazendo um breve historial sobre o assunto. 
Actualmente existe um polidesportivo descoberto, propriedade de um clube desportivo, que 
diz estar disponível para que o equipamento seja transferido do actual local com vista à 
possibilidade de no espaço agora ocupado venha a ser construído um novo centro de 
saúde; em contrapartida teriam direito a um novo pavilhão descoberto, para ser utilizado nas 
mesmas condições que o actualmente existente. 

 Em termos de organização da carta desportiva diz concordar com as 
observações feitas pelo Vereador Dr. Hélder Roque. 

O Vereador Dr. Gonçalo Lopes  sobre esta questão disse que a argumentação 
para a construção de um pavilhão desportivo obedece a uma lógica irracional. 

A colectividade ao ceder um bem que é deles para um equipamento municipal 
tem direito a uma contrapartida, não havendo dúvidas sobre isso. Mas deve decidir-se qual 
a melhor compensação para o caso em apreço. 

O Vereador Eng.º Fernando Carvalho  disse que os usos de utilização desta 
duas infra-estruturas não são os mesmos. 

A gestão dos pavilhões é diferente, o que torna incompatível o uso do recinto 
coberto pelas crianças. 

O polidesportivo destina-se à utilização a qualquer hora do dia. A infra-estrutura 
existente pertence ao Clube; se pertencesse ao Município, não hesitaria em dar razão ao 
Vereador Dr. Hélder Roque. 

A Senhora Presidente  considerou haver três alternativas possíveis: 
a) o Clube continuar com o polidesportivo conforme está e constroi-se o Centro 

de Saúde noutro local; 
b) o Clube permite a construção do Centro de Saúde e em compensação recebe 

“direitos” de utilização no pavilhão coberto, mediante protocolo; 
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c) a solução proposta pela Junta de Freguesia, reforçando que face às 
circunstâncias a proposta da Junta de Freguesia lhe parece ser a mais equilibrada e a mais 
sensata. 

Também a Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  chamou a atenção para a 
escassez de meios que existe actualmente e para a prioridade na construção do Centro de 
Saúde  

Estando-se neste impasse, interrogou se não se poderia começar pela 
construção do Centro de Saúde num outro local, mantendo-se o ringue actual e 
aguardando-se pela conclusão da execução das obras do pavilhão coberto. 

A Senhora Presidente  não defendeu esta posição afirmando que uma alteração 
ao Plano desqualifica-o e desvirtua-o. 

O Vereador Dr. Hélder Roque  disse que estando em causa a construção do 
novo Centro de Saúde, o planeamento desportivo passa então para 2.º plano. Tal 
circunstância, aliada ao facto de o Clube ser o proprietário da infra-estrutura existente 
determina a inflexão do sentido de voto: passa a ser favorável. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projec to apresentado. 

** 

Período Antes da Ordem do Dia: 

VOTO DE LOUVOR E AGRADECIMENTO 

N.º 0997/05 A Câmara Municipal de Leiria, tendo em conta a pres tação das 
Selecções Nacionais de Atletismo que disputaram, no  Estádio Municipal Dr. Manuel 
Magalhães Pessoa, a Taça da Europa de Atletismo, de libera por unanimidade aprovar 
um voto de louvor pelo desempenho de todos os atlet as, que souberam honrar 
Portugal e corresponder ao apoio que o público lhes  prestou. 

A Câmara Municipal de Leiria delibera ainda aprovar  um voto de 
agradecimento à Federação Portuguesa de Atletismo, à Associação Distrital de 
Atletismo de Leiria e a todos quantos, de forma vol untária, se empenharam na 
realização da Taça da Europa de Atletismo, especial mente na criação de condições 
para que as Selecções Nacionais contassem com um fo rte apoio dos espectadores. 

A Câmara Municipal deseja agradecer a todo o públic o que, com a sua 
presença e entusiasmo, apoiou incansavelmente os at letas portugueses, destacando, 
a este propósito, o trabalho de muitas escolas e pr ofessores, designadamente de 
Educação Física, na sensibilização dos jovens. 

O Vereador Dr. Hélder Roque  depois de propor que no voto de louvor 
apresentado se destaque-se a Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação de 
Atletismo de Leiria, não quis deixar de realçar a importância que o desporto tem na 
afirmação das autarquias. 

O público aderiu ao evento e manifestou sensibilidade pelo atletismo e teve fair-
play até ao final. Leiria está, neste caso, de parabéns pela realização deste evento. 

Queria pois, associar-se à proposta da Senhora Presidente, a exemplo de todo o 
restante Executivo. 

** 
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N.º 0998/05 Ainda sobre a organização da Taça da Europa de Atletismo, a Senhora 
Vereadora Drª. Manuela Santos,  independentemente da boa adesão do público a esta 
iniciativa, considerou que se deveria meditar sobre a distribuição de bilhetes, porque 
segundo a informação veiculada, a lotação do estádio estaria esgotada, o que não se veio a 
verificar. 

** 

N.º 0999/05 O Vereador Dr. Gonçalo Lopes na sequência da intervenção da Dr.ª 
Manuela Santos sobre os aspectos menos positivos da organização da Taça da Europa de 
Atletismo, lamentou a ausência de elementos do Governo na Cerimónia de Abertura, facto 
este que o deixou desgostoso. O actual estado em que se encontra o topo norte também 
mereceu algumas reservas já que não foi salvaguardada a imagem do Estádio. Tendo-se 
falado na colocação de painéis publicitários para ocultar esta área, tal não aconteceu. 

A Senhora Presidente  relativamente à primeira observação, disse que foram 
convidados Sua Excelência O Presidente da República, o Senhor 1.º Ministro e o Senhor 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude. Este último sempre manifestou interesse em 
comparecer, tendo, porém, à última da hora de se ausentar ao estrangeiro para 
representação do Governo. 

O Vereador Dr. Daniel Pereira  informou que a empresa adjudicatária das telas 
do topo norte reparou algumas que se encontravam em mau estado. 

Tendo em termos contratuais a obrigação durante dois anos, de repor todas as 
deficiências que possam ocorrer com as referidas telas e não tendo a empresa cumprido 
esta cláusula, informou que é intenção da Leirisport E.M. accionar os mecanismos legais. 

** 

N.º 1000/05 O Vereador Dr. Gonçalo Lopes tendo tido conhecimento da cedência do 
auditório do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa a um partido político para uma acção 
de campanha, inquiriu em que condições foi o mesmo cedido. 

** 

N.º 1001/05 Solicitou ainda a conta corrente da Zicofa. 

** 
N.º 1002/05 Relativamente ao protesto de um indivíduo que veio até à Câmara Municipal 
deixar alguns baldes de resíduos de suínos recolhidos na Ribeira dos Milagres, o Vereador 
Dr. Gonçalo Lopes  considerou que as declarações públicas proferidas por um Adjunto da 
Presidência não foram as adequadas para a situação. No seu entendimento, essas 
declarações incentivaram a que o protesto fosse transferido para outro local – no caso 
Governo Civil. 

A Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  esclareceu que o referido indivíduo tinha 
inicialmente a intenção de se dirigir ao Governo Civil mas ter-lhe-á sido dito que o Senhor 
Governador estava ausente. Consequentemente, veio até à Câmara Municipal deixar os 
baldes. 
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Embora a Câmara Municipal de Leiria tenha dado passos no sentido da 
resolução do problema da Bacia Hidrográfica do Lis, a competência para solucioná-lo não é 
da Autarquia. 

O Vereador Dr. Hélder Roque  lembrou que a Autarquia gastou já algum dinheiro 
na limpeza da Ribeira dos Milagres o que permitiria, de acordo com algumas fontes, 
conhecer a fonte poluidora.  

Para a opinião pública transita a ideia de um “lavar de mãos” e uma impunidade. 
A Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  esclareceu que quem tem competência 

legal sancionar os prevericadores é a G.N.R. e o Ministério do Ambiente. Referindo que há 
mais de 30 anos que vêm sucedendo estas situações de poluição, nunca como agora, 
foram dados passos tão significativos na resolução do problema das suiniculturas, e cujo 
empenhamento da autarquia tem sido fundamental para o bom andamento de todo este 
processo. 

Também a Senhora Presidente  disse que a verdade dos factos é que enquanto 
o problema não for resolvido na sua globalidade continuarão a verificar-se descargas, mais 
ou menos às claras.  

As entidades responsáveis (G.N.R. e Ministério do Ambiente) actuam sobre os 
prevaricadores mas o efeito prático é limitado tendo em conta a lentidão dos processos 
administrativos. 

Chamou ainda a atenção para o facto de no passado ter havido investimento em 
“ETAR’S” que nunca funcionaram devidamente. 

** 

N.º 1003/05 Pela Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves foi presente o requerimento que a 
seguir se transcreve: 

Exma Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria 

REQUERIMENTO 
Considerando que esta Câmara Municipal continua a utilizar o recurso a pessoas não 
vinculadas à função pública nem ao quadro de pessoal e tendo em conta a recente entrada 
em vigor de um novo quadro de pessoal, a vereadora eleita pelo CDS-PP, abaixo assinada, 
vem ao abrigo do disposto no Estatuto da Oposição e no Decreto-Lei nº 169/99, requerer a 
V. Exa resposta  ao que segue: 

1. Qual o número actual de agentes contratados pelo município, motivos justificativos, 
funções que desempenham, situação dos contratos e valor dos vencimentos que 
cada um aufere; 

2. Qual o número actual de agentes de avençados a trabalhar para o município, 
funções que desempenham, motivos e respectiva justificação, bem como a situação, 
condições e valor de cada contrato de avença; 

3. Encargos totais assumidos pelo município até à presente data, referentes ao 
corrente ano económico, com o pessoal contratado e avençado. 

4. Idênticos valores, em igual período, referentes ao pessoal do quadro da Câmara 
Municipal. 
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5. Se há pessoal em idênticas circunstâncias a prestar serviço em empresas detidas 
total ou parcialmente pela Câmara Municipal e em caso afirmativo todos os dados 
referentes a esse pessoal, com igual discriminação, conforme 1. e 2.. 

Leiria, 20 de Junho de 2005 

A vereadora do CDS-PP 

 (Isabel Gonçalves) 

A Senhora Presidente  comunicou que seriam entregues os elementos  
solicitados. 

** 

N.º 1004/05 Presente pela vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves o requerimento que a seguir 
se transcreve 

Exma Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria 

REQUERIMENTO 

Considerando: 

1. O pedido de informação que efectuei em reunião de 23 de Maio do corrente, sobre a 
questão da rotatividade dos aterros sanitários, pelos municípios integrados na 
Valorlis; 

2. A recente aquisição de terreno, que de acordo com a resposta que na ocasião me foi 
dada pela Senhora Vereadora representante desta Câmara Municipal na Valorlis, é 
destinado a “instalação de uma unidade orgânica”; 

3. As posteriores declarações na imprensa, veiculadas por um administrador da 
Valorlis, manifestando a intenção de manter o aterro no concelho de Leiria, dado as 
infraestruturas de apoio já aqui estarem a funcionar; 

4. Como é obvio, e não pode constituir justificação aceitável, o facto de a empresa 
estar sediada em Leiria, não constitui obstáculo a que infraestruturas de tratamento 
se localizem em outro concelho, o que aliás em parte já acontece, com as estações 
de transferência de resíduos existentes fora de Leiria. 

5. As deliberações quer da Câmara Municipal de Leiria, quer da Assembleia Municipal, 
para a constituição da empresa Valorlis e a integração plena deste Município na 
empresa, tiveram como principal base de sustentação a questão da rotatividade;  

a vereadora eleita pelo CDS-PP, abaixo assinada, vem ao abrigo do disposto no 
Estatuto da Oposição e no Decreto-Lei nº 169/99, requerer a V. Exa resposta  ao que 
segue: 

a) Qual a situação verdadeira quanto à rotatividade das infraestruturas de 
tratamento de resíduos sólidos urbanos, aterros ou outras, na área de 
intervenção da Valorlis? 

b) Não tendo havido deliberações em contrário às anteriormente assumidas, se 
estão em curso todos os procedimentos necessários para que a partir do ano 
de 2006, o aterro de Leiria chegue ao fim da sua vida útil, ou seja deixe de 
receber os resíduos dos vários concelhos integrados na Valorlis? 
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c) Nestas condições se está tudo preparado para que Pombal passe a dispor 
dessas infraestruturas de tratamento a partir dessa data? 

d) Caso tenha havido decisão de alteração, quis os elementos que estiveram na 
base da alteração da decisão anterior, contrapartidas para o concelho de 
Leiria e autorizações legais dos órgãos competentes dos vários municípios 
que integram a empresa Valorlis. 

Leiria, 20 de Junho de 2005 

A vereadora do CDS-PP 
 (Isabel Gonçalves)” 

A Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  informou que não há decisão em contrário. 

Mais referiu que se a Valorlis apresentar alguma proposta contrária à 
inicialmente acordada, a mesma a seu tempo, terá de ser analisada pelos órgãos 
competentes. 

Prestados os esclarecimentos aos intervenientes mais directos, entendeu fazer 
um comunicado apenas para o órgão de comunicação social que levantou a questão.  

** 

N.º 1005/05 Foi ainda presente pela vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves novo 
requerimento que a seguir se transcreve: 

Exma Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria 

PROPOSTA 

Considerando: 

1. O pedido de informação que efectuei em reunião de 16 de Maio do corrente, sobre a 
questão da nova tabela de taxas e licenças que actualmente está a ser aplicada por 
esta Câmara Municipal, face á forma e falta de clareza com que nos foi apresentado 
o processo, o que na data me terá induzido em erro; 

2. Os elementos que posteriormente me foram disponibilizados, apenas comparativos 
em algumas situações, não com os valores anteriormente aplicados por Leiria, mas 
sim com os em vigor nos restantes concelhos da AMAE, o que comprova que afinal 
não há consonância de valores, nem homogeneização dos mesmos; 

3. Que não me foram fornecidos elementos comparativos entre situações análogas 
aplicando as taxas anteriores e as novas taxas, como também eu tinha solicitado; 

4. que as reclamações continuam por parte dos requerentes de construções neste 
município, que se sentem lesados nas suas legítimas expectativas, com a aplicação 
destas taxas, 

dado que esta situação está a ser lesiva das legítimas expectativas de quem pretende 
construir neste concelho; 
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Proponho a suspensão imediata da aplicação das tabela de taxas actual, passando a 
vigorar a anterior, actualizada apenas como aprovado com base no índice de preços do 
consumidor e enquanto não houver uma análise conclusiva sobre o procedimento. 

 
Leiria, 20 de Junho de 2005 

A vereadora do CDS-PP 
 (Isabel Gonçalves) 

Após uma troca de impressões e face aos esclarecimentos do Vereador Eng.º 
Fernando Carvalho,  foi esta proposta retirada, sendo oportunamente apresentada nova 
proposta pela vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, proposta esta que considera alternativa à 
actual tabela de taxas. 
 

** 

FUNCIONAMENTO DA CÂMARA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO  

N.º 1006/05 A Câmara delibera por unanimidade, que as Reuniões Ordinárias no 
período de férias, passem a ser à mesma hora, nas s eguintes datas: 

JULHO dias 4 e 18 

AGOSTO dias 1,16 e 29  

Mais delibera mandar afixar editais nos lugares de estilo. 

** 

Ponto número um 

N.º 1007/05 Processo n.º 1273/98 - (fl. - 779) 

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 de dois prédios 
inscritos na matriz predial urbana da freguesia de Marrazes 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 disponibilid ade 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 dada pela Le i n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
aceitar a doação dos prédios acima referidos e mand ar 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. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1008/05 Processo n.º 76/00 - (fl. - 265) 

De Maria da Conceição Lopes Cardoso, com endereço postal na Av. Ernesto 
Korrodi, n.º 25, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração do 
edifício (ampliação de muro no logradouro) situado na Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.ºs 34 
e 36, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/15, 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 a apresentar o 
projecto de especialidade (estruturas) no prazo de seis meses. 

Mais delibera informar a requerente de que as quest ões entre confinantes, 
nomeadamente no âmbito do direito civil, deverão se r solucionadas entre os mesmos 
e eventualmente por via judicial. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1009/05 Processo n.º 613/03 - (fl. - 61) 

De Promolazer – Sociedade de Promoção de Empreendimen tos Turísticos, 
Ldª., com sede na Rua 4, n.º 6, na localidade de Várzea, freguesia de Marinha Grande, 
referente ao projecto de arquitectura para legalização do estabelecimento de restauração e 
bebidas, com espaço de dança, situado no Jardim Luís de Camões, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/14, 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, e tendo em c onta o teor da exposição 
apresentada pela requerente em 2005/04/20 em sede d o processo Part 157/04, cuja 
cópia se anexa, (anexo 1) delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura 
da operação urbanística acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Autoridade de Saúde 
de Leiria, cujo conteúdo deverá ser transmitido à r equerente; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguinte s elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de 
arquitectura, estimativa de custo e calendarização,  face aos últimos elementos 
apresentados; 

2.2. projectos de especialidades, incluindo project o de segurança contra 
incêndios, face ao parecer emitido pelo Serviço Nac ional de Bombeiros e Protecção 
Civil, devendo dar-se conhecimento do mesmo à reque rente; 
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3.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá encontrar-
se regularizada a situação referente às construções  efectuadas na zona de esplanada 
no terraço do piso superior, objecto de participaçã o levantada pelos Serviços de 
Fiscalização, devendo as mesmas encontrarem-se desm ontadas. 

Mais delibera transmitir à requerente o conteúdo do s pareceres emitidos 
pelo Governo Civil, Sociedade Gestora do Programa P olis e Gabinete de Reabilitação 
Urbana. 

Delibera ainda alertar para a necessidade do Estabe lecimento cumprir 
integralmente com o Regulamento Geral do Ruído, por  forma a evitar possíveis 
reclamações. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1010/05 Processo n.º 1055/04 - (fl. - 670) 

De Fernando António Morgado Sousa, residente Rua Hermano Neves, n.º 22, 
3.º, escritório 3B, freguesia de Lumiar, concelho de Lisboa, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de um edifício destinado a armazém e escritórios de apoio em 
Calmeiros, freguesia de Pousos. 

A pretensão insere-se numa zona definida no Plano Director Municipal como 
Áreas Industriais, tendo sido aprovada por deliberação de Câmara de 2003/10/06 em sede 
do processo n.º 460/03, não tendo o requerente apresentado os respectivos projectos de 
especialidades dentro do prazo estipulado para o efeito. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/14, 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 rectificada de a cordo com o previsto no 
Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

2.º a execução de muros de vedação deverá aguardar pela definição do 
traçado viário do arruamento confinante, devendo ap resentar posteriormente o 
pedido de licenciamento específico; 

3.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo I da Portaria n .° 1110/01, de 19 de Setembro, 
devendo referir, nomeadamente, o cumprimento das di sposições do Regulamento do 
PDM; 

4.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o disposto no artigo 87.° do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

5.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente à segurança contra incêndios n os espaços de estacionamento na 
cave, nomeadamente no que se refere a: 



 

CMLeiria/ Acta n.º 23 de 2005.06.20 

0001082(14) 

5.1. cap.º III (elementos de construção); 

5.2. cap.º lV – artigo 15.° (as antecâmaras da cave  deverão cumprir com o 
disposto na alínea a) do n.° 2); 

5.3. cap.º IV – artigos 16.° a 20.° (controlo de fu mo nas escadas e câmaras 
corta fogo; controlo de poluição de ar nas câmaras corta fogo; saída para o exterior 
do parque e sinalização de segurança); 

5.4. cap.º V (iluminação eléctrica); 

5.5. cap.º s Vll e VIII (controlo da poluição de ar e fumo nos pisos, devendo 
garantir-se a ventilação permanente do referido esp aço); 

5.6. cap.º lX – n.º 1 do artigo 33.º (extintores e caixas de areia); 

6.º rectificar o projecto de arranjos exteriores de  modo a garantir o 
cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Dir ector Municipal no que se 
refere às áreas impermeabilizadas, não podendo esta s ser superiores a 80% da área 
da totalidade da propriedade. Deverá apresentar pla nta de implantação devidamente 
legendada e esclarecedora em relação ao mesmo. 

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

8.º previamente á autorização de utilização deverá:  

8.1. ceder uma faixa de terreno para alargamento de  via e execução de 
passeio junto ao arruamento, de acordo com o indica do na planta de implantação 
(folha n.° 554), e apresentar certidão da Conservat ória do Registo Predial rectificada 
em relação ao mesmo; 

8.2.  executar as infra-estruturas no espaço de ala rgamento de arruamento 
acima indicado de acordo com as indicações dos Serv iços de Fiscalização do 
Departamento de Obras Municipais; 

9.º previamente à emissão de licença de construção,  apresentar 
elementos gráficos rectificados no que se refere ao  titular do processo, face ao 
indicado nas legendas, dado que o mesmo não é coinc idente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1011/05 Processo n.º 1310/04 - (fl. - 24) 

De Álvaro Pereira dos Reis, residente na Rua Tenente Coronel Joaquim 
Duarte Alves, n.º 229, freguesia de Carvide, referente ao projecto de arquitectura para 
construção de um anexo destinado a garagem e alpendre no lugar e freguesia de Monte 
Real. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/15, 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 a apresentar, no 
prazo de seis meses, projecto de especialidade (est ruturas) e estimativa de custo 
actualizada, face ao previsto no Regulamento Munici pal de Operações Urbanísticas. 

Mais delibera que sejam transmitidos ao requerente os conteúdos dos 
pareceres emitidos pelo Ministério da Defesa Nacion al – Força Aérea e Direcção de 
Estradas de Leiria (folhas 55 e 56). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1012/05 Processo n.º 95/05 - (fl. - 308) 

De Rui Manuel Antunes Gameiro, residente na Rua 13 de Junho, n.º 25, na 
localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 
alteração, ampliação e adaptação a comércio do edifício situado na Rua Professor Abílio 
Alves de Brito, freguesia de Pousos. 

De referir que a pretensão se situa numa zona definida no Plano Director 
Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, aprovada por 
deliberação de Câmara de 2003/07/21 em sede do processo n.º 30/03, não tendo no 
entanto o requerente apresentado os respectivos projectos de especialidades dentro do 
prazo estipulado para o efeito. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/14, 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 documento comprovativo da inscrição do técnico autor do 
projecto de arquitectura em Associação Pública de N atureza Profissional; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Direcção de Estradas 
de Leiria, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente (folhas 321, 322); 

3.º a cota de soleira do edifício não poderá excede r 1,00 m em relação à 
via pública; 

4.º o sótão deverá destinar-se apenas a arrumos; 

5.º garantir em cave os estacionamentos necessários  à área comercial 
proposta; 

6.º garantir a acessibilidade de pessoas com mobili dade condicionada ao 
edifício, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 123/9 7, de 22 de Maio, nomeadamente no 
que se refere às instalações sanitárias e dimensão do elevador; 
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7.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o previsto no Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

8.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente à segurança contra incêndios n os espaços de estacionamento na 
cave, nomeadamente no que se refere a: 

8.1. cap.º s VII e VIII (controlo da poluição de ar / fumo e ve ntilação no piso); 

8.2. cap.º IX, n.º 1 do artigo33.º (extintores e ca ixas de areia); 

9.º apresentar elementos gráficos rectificados (pla ntas, alçados e cortes) 
face ao aditamento apresentado em relação à acessib ilidade ao edifício na zona da 
rampa do lado Sul (Tv. do Casal Novo); 

10.º apresentar estimativa de custo actualizada, fa ce ao previsto no 
Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

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

Mais delibera que sejam transmitidos ao requerente os conteúdos dos 
pareces emitidos pela Comissão de Coordenação e Des envolvimento Regional do 
Centro (folhas 320 e 114) e Serviço Nacional de Bom beiros e Protecção Civil (folha 
318). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1013/05 Processo n.º 155/05 - (fl. - 36) 

De Fernando Caseiro Carvalho, residente na Rua das Flores, n.º 170, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação da 
moradia unifamiliar situada no local acima indicado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/15, 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 a apresentar, no 
prazo de seis meses, o seguinte: 

1.º projecto de especialidade (estruturas); 

2.º planta do rés do chão (alteração e final) com i ndicação da escada 
exterior proposta e indicada nos alçados; 

3.º alçados rectificados tendo em conta o previsto no n.º 4 do artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, no qu e se refere à parede corta fogo na 
cobertura. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dois 

N.º 1014/05 Processo de Licenciamento Comercial n.º  3/05 - (fl. - 97) 

De Bcenter - Produtos de Jardim, S.A., acompanhado do ofício da Direcção 
Regional da Economia do Centro solicitando parecer acerca da localização do 
estabelecimento de comércio a retalho, com uma área de venda de 1992m2, que se 
pretende instalar na Rua das Olhalvas, freguesia de Pousos, cujo processo de 
licenciamento se encontra a decorrer através do processo n.º 385/05, estando prevista no 
mesmo a respectiva localização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/14, tendo em 
conta o previsto no n.º 2 do artigo 5.º no n.º 2 do  artigo 11.º e no artigo 12.º da Lei n.º 
12/04, de 30 de Março, e considerando que o local s e encontra localizado numa zona 
cartografada no Plano Director Municipal como Espaç o Habitacional de Média 
Densidade, delibera por unanimidade aprovar a local ização da instalação do 
estabelecimento comercial acima referido, devendo g arantir-se o cumprimento do 
disposto no Regulamento do Plano Director Municipal , nomeadamente no que se 
refere ao disposto no cap.º IV (estacionamento e ac essibilidades), e restante 
legislação em vigor aplicável, incluindo a referent e aos resíduos sólidos gerados, à 
emissão de líquidos e ruído produzido. 

Mais delibera que seja dado conhecimento da present e deliberação à Direcção 
Regional da Economia do Centro . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1015/05 Processo de  Licenciamento Comercial n. º 4/05 - (fl. - 129) 

De Expansol - Sociedade Lusitanense de Expansão, Inve stimento 
Imobiliário, S.A., acompanhada do ofício da Direcção Regional da Economia do Centro 
solicitando parecer acerca da localização relativa ao processo de modificação e ampliação 
do estabelecimento de comércio a retalho (“Intermarché”) situado em Olhalvas, freguesia de 
Pousos. 

De referir que se trata de uma ampliação da edificação existente para uma área 
de venda contínua de 1895m2. e áreas de apoio, cujo pedido de licenciamento se encontra a 
decorrer através do processo n.º 385/05, estando prevista a respectiva localização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/14, tendo em 
conta o previsto no n.º 2 do artigo 5.º no n.º 2 do  artigo 11.º e no artigo 12.º da Lei n.º 
12/04, de 30 de Março, e considerando que o local s e encontra localizado numa zona 
cartografa no Plano Director Municipal como Espaço Habitacional de Média 
Densidade, delibera por unanimidade aprovar a local ização relativa à modificação do 
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estabelecimento acima referido, devendo garantir--s e o cumprimento do disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamen te no que se refere ao 
disposto no cap.º IV (estacionamento e acessibilida des), e restante legislação em 
vigor aplicável, incluindo a referente aos resíduos  sólidos gerados, à emissão de 
líquidos e ruído produzido. 

Mais delibera que seja dado conhecimento da present e deliberação à Direcção 
Regional da Economia do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1016/05 Processo de  Licenciamento Comercial n. º 5/05 - (fl. - 113) 

De Expansol - Sociedade Lusitanense de Expansão, Inve stimento 
Imobiliário, S.A., acompanhada do ofício da Direcção Regional da Economia do Centro 
solicitando parecer acerca da localização relativa ao processo de modificação e ampliação 
do estabelecimento de comércio a retalho (“Intermarché”) situado na Rua da Baquelite – 
Carregal, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

De referir que se trata de uma ampliação da edificação existente para uma área 
de venda contínua de 1800m2.. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/14, tendo em 
conta o previsto no n.º 2 do artigo 5.º no n.º 2 do  artigo 11.º e no artigo 12.º da Lei n.º 
12/04, de 30 de Março, e considerando que o local s e encontra localizado numa zona 
cartografa no Plano Director Municipal como Espaço Habitacional de Média 
Densidade, delibera por unanimidade aprovar a local ização relativa à modificação do 
estabelecimento acima referido, devendo garantir--s e o cumprimento do disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamen te no que se refere ao 
disposto no cap.º IV (estacionamento e acessibilida des), e restante legislação em 
vigor aplicável, incluindo a referente aos resíduos  sólidos gerados, à emissão de 
líquidos e ruído produzido. 

Mais delibera que seja dado conhecimento da present e deliberação à Direcção 
Regional da Economia do Centro . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 
N.º 1017/05 Processo de Informação Prévia n.º 81/04  - (fl. - 64) 

De Quinta de Santo António do Freixo, Imóveis, Ldª., com sede em 
Alqueidão, freguesia de Cortes, referente à exposição apresentada em sede de audiência 
prévia quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do pedido 
de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício misto no Largo 
Alexandre Herculano, n.º 10, freguesia de Leiria, com demolição da edificação existente. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta as informações 
prestadas pelo Departamento de Operações Urbanístic as em 2005/06/15 e Gabinete de 
Reabilitação Urbana em 2005/03/07, anexando-se cópi a desta última (anexo 2) e da 
qual deverá ser dado conhecimento à requerente, del ibera por unanimidade indeferir 
a pretensão, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 [incumprimento das alíneas e) 
e h) do artigo 45.º do Regulamento do Plano Directo r Municipal, no que se refere à 
profundidade da empena e andar recuado, respectivam ente] e n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos n a deliberação tomada em reunião 
de 2005/01/10, transmitidos através do ofício n.º 7 97 de 2005/01/20. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1018/05 Processo de Informação Prévia n.º 1/05 - (fl. - 20) 

De Aristides Afonso de Barros Fernandes, residente na Urbanização Belo 
Horizonte, lote 52, na localidade de Ponte das Mestras, freguesia de Barosa, referente ao 
pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício habitacional 
em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/15 com o seguinte teor: 

O local insere-se nos estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão, sendo 
definido como Baixa Densidade - Tipo BD1, prevendo-se a construção de edificações com o 
máximo de dois pisos acima do solo bem como o índice (i lote) de 0,40. 

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

1.º face à sua localização no limite Norte do Aglomerado da Praia do Pedrógão, a 
construção para o local deveria assegurar a transição para a tipologia das construções 
existentes na zona de periferia do referido aglomerado, não devendo exceder dois pisos 
acima do solo e o il de 0,40, tendo em conta o igualmente previsto e conclusões dos 
estudos do Plano de Urbanização acima referido, não se encontrando o proposto de acordo 
com o mesmo; 

2.º deveria garantir-se o cumprimento do disposto nos artigos 60.º e 62.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, face à edificação confinante do lado Sul, 
considerando-se de aceitar a ocupação do logradouro, garantindo o afastamento com 
características semelhantes às do edifício confinante e de modo a garantirem-se as devidas 
condições de ventilação da edificação existente e proposta; 

3.º a pretensão não cumpre ainda com o disposto no artigo 67.º do Regulamento do 
Plano Director Municipal, no que se refere aos estacionamentos necessários a prever no 
interior da parcela. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do 
pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho. 
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A Câmara, concordando com informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/15 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. 

** 

Ponto número quatro 

N.º 1019/05 Processo de loteamento n.º 11/93 - (fl.  531 e 551) 

De Jaime Grosso da Silva e Outros , residente em Rua da Moitoa, n.º 2 em 
Santo Antão, Concelho da Batalha, referente ao loteamento situado em Madeiras, Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes, acompanhado de dois requerimentos: 

1) a solicitar alteração do tipo de iluminação da praça entre os lotes 8 a 14; 

2) a solicitar a possibilidade do aproveitamento para arrumos e salas de 
condomínio ao nível da cobertura nos lotes 8 a 14. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a alteração do tipo de iluminação e aprov ar a pretensão requerida para os 
lotes 8 a 14. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1020/05 Processo de loteamento n.º 26/93 - (fl.  489) 

De Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A ., acompanhado de um 
requerimento de Arlindo Lopes Dias, residente na Rua Vale D’ Água, n.º 22, em Óbidos, 
freguesia de Olival, Concelho de Ourém, a solicitar que no loteamento sito em Quinta da 
Gordalina, Fontinha, Fonte Quente, freguesia de Marrazes, lhe seja considerada a 
possibilidade das habitações do último piso do lote 10 terem acesso directo aos sótãos para 
arrumos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para o lote 10. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1021/05 Lot. 44/96  S.C.M.V. – Sociedade de Construções Mon te Verde, Ldª.  

Retirado. 

** 
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N.º 1022/05 Processo de loteamento n.º 15/99- (fl.4 63) 

De Urbinabão – Construções, Ldª. , com sede na Rua Principal, Edifício 
Fátima, loja 3 r/c, freguesia de Fátima, Concelho de Ourém, referente ao loteamento sito em 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, acompanhado de um requerimento a solicitar a 
redução da garantia bancária referente à rede viária. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais, a 
garantia bancária n.º 190.43.0010076 – 7 poderá ser reduzida em €81.638,05, devendo o 
promotor proceder à colocação de guardas de protecção com reflectores junto do passeio 
confinante com a propriedade localizada a Norte na Rua Escritor Manuel Ferreira. Deverá 
igualmente efectuar o rebaixamento dos sumidouros executados, por forma a permitir a 
entrada de águas pluviais nos mesmos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a redução da garantia bancária n.º 190.43 .0010076 – 7 (referente à rede 
viária) para €10.164,36 emitida pela Caixa Económic a Montepio Geral. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente do teor  da informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1023/05 Processo de loteamento n.º 18/03 

De Espaço Urbano - Investimentos Imobiliários, S.A., com sede na Rua de 
Meladas, n.º 380, em Mozelos, referente ao loteamento sito em Quinta do Vale Sepal, 
freguesia de Pousos. 

A requerente apresenta 5 requerimentos em resposta aos 2.º, 3.º, 4.º e 5.º 
pontos da Deliberação de Câmara n.º 0487/05 datada de 04/04/2005. 

O ofício de EP – Estradas de Portugal, E.P.E., informa que autoriza a realização 
da rotunda, na actual EN 113 na sua totalidade com condicionalismos à sua execução. 

O Departamento de Obras Municipais informa não haver inconveniente no 
deferimento dos novos elementos da reformulação do traçado da rede viária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
os elementos apresentados e autorizar a emissão do alvará nas condições 
estabelecidas na Deliberação de Câmara n.º 0487/05,  datada de 04/04/2005, bem como 
dar cumprimento às condições estabelecidas no parec er emitido pelo EP - Estradas 
de Portugal, E.P.E. e da informação do Departamento  de Obras Municipais. 

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 cinco 
T – 153/2003 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FRE GUESIA DE 
PARCEIROS - INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

N.º 1024/05 Retirado. 

** 
Ponto número seis 
RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1025/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 17 de Junho de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.120.432,00 sendo de Operações 
Orçamentais €3.505.028,95 e de Operações de Tesouraria €615.403,07. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1026/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 13 a 17 de Junho de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 2841, 3096, 4057 a 4062, 4122 a 4215, 4157 a 4159, 4179, 4181, 
4185, 4186, 4188, 4190, 4191, 4193, 4196, 4213, 4275 a 4280, 4282, 4287, 4299, 4330, 
4331, 4333, 4334, 4336, 4337, 4339, 4408, 4884, às Ordens de Pagamento de Tesouraria 
n.ºs: 180, 220 a 223, 302, 307 a 309, 311 a 332, 336, 338 a 340,e às Ordens de Pagamento 
de Facturas n.ºs: 518, 1231, 1406, 1434, 1545, 1585, 1590, 1610, 1623, 1865, 2062, 2395, 
2590, 2635, 2819, 2867, 2888, 2955, 3193, 3208, 3217, 3222, 3223, 3227 a 3229, 3269, 
3295, 3374, 3415, 3452, 3456, 3619 a 3626, 3628, 3630, 3631, 3695, 3770, 3789, 3798, 
3800, 3832, 3840, 3847, 3848, 3902, 3904, 3915, 3922, 3932, 3936 a 3938, 3942, 3945, 
3954, 3956, 3986, 3987, 3998 a 4002, 4007, 4009 a 4015, 4017 a 4019, 4021, 4024, 4026, 
4027, 4028, 4029, 4031, 4032, 4034, 4045 a 4047, 4049, 4050, 4051, 4054, 4055, 4064 a 
4066, 4068, 4081, 4094, 4108, 4110 a 4113, 4126 a 4141, 4143 a 4149, 4152, 4154 a 4156, 
4160 a 4169, 4172  a 4178, 4180, 4182, a 4184, 4189, 4192, 4194, 4195, 4198 a 4211, 
4214 a 4228, 4230, 4232 a 4249, 4251 a 4256, 4258 a 4260, 4262 a 4269, 4272, 4273, 
4283 a 4287, 4289 a 4293, 4295 a 4298, 4300 , 4302 a 4304, 4326, 4328, 4329, 4335, 
4341, 4342, 4344 a 4361, 4363 a 4370, 4373 a 4393, 4395 a 4402, 4404 a 4407, 4409 a 
4425, 4427 a 4440, 4443, 4444, 4446, 4449 a 4456, 4463, 4468, 4471, 4774 a 4482, 4486, 
4488, 4490 a 4493, 4496, 4504 a 4507, 4509, 4510, 4512, 4513, 4642, 4674 a 4679, 4681, 
a no valor total de  €1.857.553,87.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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XIV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO  PLANO 

N.º 1027/05 Presente a 14.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 14.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 14.ª alteração ao Plano de Actividades e na 12.ª Alteração ao Plano de 
Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade aprovar a 
14.ª Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005, com 
inscrições/reforços no montante de €438.650,00  e d iminuições/anulações no 
montante de €140.650,00 e a 14ª alteração ao Orçame nto para o presente ano de 2005, 
com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €436.750,00 cada, 
tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º  2 do artigo 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 sete 

VOTO DE PESAR 

N.º 1028/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar à funcionár ia desta Câmara Municipal, 
Susana Maria Brito Neves Janeiro, pelo falecimento de sua mãe, tendo a Câmara  
deliberado por unanimidade concordar. 

** 

N.º 1029/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar à funcionár ia desta Câmara Municipal, 
Maria Isabel da Silva Joaquim, pelo falecimento de sua mãe, tendo a Câmara  
deliberado,  por unanimidade concordar. 

** 

Ponto número oito 
APROVAÇÃO DE NORMAS DE PROCEDIMENTO PARA O SECTOR D E ARQUIVO 
ADMINISTRATIVO E ARQUIVO HISTÓRICO  

N.º 1030/05 Considerando que entre 1972 e 2004 foram requisitados por vários serviços 
municipais ao Sector de Arquivo Administrativo 2699 documentos que ainda não foram 
devolvidos e que, findos os prazos de conservação administrativa, são de conservação 
permanente. 

Considerando que com a entrada em vigor do novo Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais as competências para gerir os acervos documentais em fase activa, 
semi-activa e definitiva foram cometidas à Divisão Administrativa (artigos 30.º, alínea i)  e 
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34.º) e à Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico (artigos 185.º, alínea v) e 194.º, alíneas 
u), v) e w)). 

Considerando que a reprodução por fotocópia de documentos históricos acarreta prejuízos, 
por vezes irreversíveis. 

Considerando que se encontra em fase de discussão interna uma proposta de Regulamento 
de Arquivo Municipal, que definirá os procedimentos administrativos  e técnicos 
imprescindíveis para a defesa, preservação, valorização e divulgação dos documentos em 
fase activa, semi-activa e definitiva. 

Considerando que até à aprovação e publicação do referido Regulamento é necessário 
controlar e disciplinar o acesso e manuseamento dos documentos que se encontram à 
guarda quer do Sector de Arquivo Administrativo quer da Divisão de Bibliotecas e Arquivo 
Histórico. 

Considerando ainda que se pretende melhorar continuamente o serviço prestado aos 
cidadãos, de modo a constituir uma referência de excelência entre todos os arquivos 
municipais do país, ao mesmo tempo que se visa organizar e actualizar os sistemas de 
arquivo de documentos e processos administrativos, bem como actualizar e conservar o 
arquivo histórico municipal, garantindo o seu acesso pelo público interessado e pelos 
serviços municipais. 

Propõe-se a aprovação e divulgação das Normas de Procedimento para o Sector de 
Arquivo Administrativo e Arquivo Histórico infra reproduzidas: 

Normas de procedimento  

SECTOR DE ARQUIVO ADMINISTRATIVO  

ARQUIVO H ISTÓRICO  

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

PRIMEIRA 

Requisitos da documentação a transferir 

1  A documentação deve ser remetida ao Sector de Arquivo Administrativo nas 
seguintes condições:  

a) em livros encadernados, quando as unidades documentais assim se apresentem 
na sua forma original;  

b) em livros encadernados, quando as unidades documentais assim o exijam;  

c) em pastas ou caixas de arquivo de modelo uniformizado. 

2  Os processos e requerimentos devem ser, sempre que possível, devidamente 
numerados e, caso tenha sido retirado algum documento, será intercalada, em sua 
substituição, uma folha contendo menção expressa do documento retirado e a paginação do 
mesmo com a assinatura e o visto dos responsáveis do respectivo Serviço. 

SEGUNDA 

Processos de obras e loteamentos  
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1  Os processos de obras e de loteamentos devem ser apresentados em capas 
uniformes, segundo o modelo existente, com o número, a data, o local, a designação da 
obra, o nome do requerente, assim como a indicação do volume, caso existam vários.  

2  Os processos descritos no número anterior devem ser acondicionados em pastas ou 
caixas de arquivo próprias. 

TERCEIRA 

Livros findos 

Os livros findos, designadamente actas, contratos, escrituras e registos, são enviados ao 
Sector de Arquivo Administrativo com toda a documentação que lhes é inerente e 
respectivos índices.  

QUARTA 

Formalidades das remessas 

Toda e qualquer documentação é acompanhada de um auto de entrega e de uma guia 
de remessa de documentos, cujo modelos constam dos anexos n.os 2 e 3 ao REGULAMENTO 
ARQUIVÍSTICO PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS (RAAL), aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 
17 de Abril. 

QUINTA 

Prazos 

1  Os prazos de incorporação serão avaliados previamente, caso a caso, pelo Sector 
de Arquivo Administrativo, conjuntamente com os responsáveis de cada serviço produtor.  

2  Nenhuma incorporação de documentação será efectuada nos meses de Julho, 
Agosto e Dezembro. 

CAPÍTULO II 

Eliminação 

SEXTA 

Competências 

Compete ao Sector de Arquivo Administrativo toda e qualquer eliminação da 
documentação produzida pelos órgãos e serviços municipais, nos termos da legislação em 
vigor. 

SÉTIMA 

Formalidades da eliminação  

A eliminação deve obedecer às formalidades enumeradas nas alíneas a), b) e c) do 
artigo 7.º da Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril: 

a) ser acompanhada de auto de eliminação, cujo modelo consta do anexo n º 4, da 
referida Portaria, do qual constará obrigatoriamente a descrição exaustiva de 
todos os documentos a eliminar, com identificação do serviço de proveniência; 

b) o auto de eliminação deve ser assinado pelos responsáveis do serviço produtor e 
dos serviços de arquivo e pelo representante da autarquia local, constituindo a 
prova do abate patrimonial; 
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c) o referido auto é feito em duplicado, devendo ficar o original nos serviços de 
arquivo da autarquia local que procede à eliminação e o outro exemplar ser 
remetido ao respectivo arquivo Distrital ou Nacional. 

CAPÍTULO III 

Exercício do direito de acesso 

Subsecção I 

Disposições gerais 

OITAVA 

Acesso 

Pode ser efectuada a consulta de toda a documentação para fins de investigação 
particular, salvo os casos em que estiver estabelecido ou for aconselhável um período de 
incomunicabilidade, sem prejuízo do disposto na lei que regula o acesso aos documentos 
da Administração. 

NONA 

Forma do acesso 

1  O acesso aos documentos exerce-se através de: 

a) consulta gratuita ; 

b) empréstimo aos serviços municipais; 

c) reprodução por fotocópia ou por qualquer meio técnico, designadamente visual ou 
sonoro; 

d) passagem de certidão pelos serviços competentes. 

2  A reprodução a que se refere a alínea c) fica sujeita ao pagamento de taxa, de 
acordo com a Tabela anexa ao REGULAMENTO PARA COBRANÇA DE TAXAS em vigor no 
município. 

DÉCIMA 

Acesso a documentos nominativos e outros 

O acesso a documentos constantes de processos individuais, concursais ou de inquérito 
e a documentos que, pela sua natureza, sejam considerados confidenciais ou reservados, é 
facultado nos termos do disposto na Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, alterada pelas Leis n.º 
8/95, de 29 de Março e n.º 94/99, de 16 de Julho. 

DÉCIMA PRIMEIRA 

Período e local de atendimento 

1  O Arquivo Municipal de Leiria tem os seguintes períodos de atendimento ao público: 

a) o sector de arquivo administrativo está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 
horas às 15.30 horas; 

b) o arquivo histórico encerra à segunda-feira de manhã, estando aberto nos 
restantes dias das 10 horas às 12.30 horas e das 14 horas às 17.30 horas. 
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2   Nos locais de atendimento devem estar obrigatoriamente afixadas, de modo visível 
ao público, as horas de início e termo dos períodos de atendimento.  

3   O atendimento e consulta directa das espécies são assegurados em instalação 
própria, quer a documentação se encontre na idade intermédia,  quer na idade definitiva. 

4   Tratando-se de documentação em idade definitiva, o atendimento e consulta são 
efectuados nas instalações da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, na sala dos 
reservados. 

DÉCIMA SEGUNDA 

Saída de espécies documentais 

As espécies existentes no Arquivo Municipal apenas podem sair nas seguintes 
condições:  

a) mediante autorização escrita do responsável pelo arquivo ou, na sua ausência, 
do seu substituto, se as espécies a sair se destinam a utilização em espaço físico 
municipal;  

b) mediante autorização escrita do Presidente da Câmara ou do Vereador com  
competência delegada, se as espécies a sair se destinam a exposição em 
espaço físico não municipal e sujeitas às normas constantes do Anexo A às 
presentes Normas, das quais faz parte integrante.  

Subsecção II 

Consulta da documentação de idade intermédia 

DÉCIMA TERCEIRA 

Requisitos da admissão  

1  A admissão para consulta no Sector de Arquivo Administrativo de documentação de 
idade intermédia depende do preenchimento prévio de requisição. 

2  Não é permitida a requisição de mais de três espécies documentais de cada vez, 
salvo casos excepcionais, devidamente fundamentados. 

DÉCIMA QUARTA 

Exercício da consulta 

Toda e qualquer consulta é efectuada em instalação própria do Sector de Arquivo 
Administrativo, salvo as excepções previstas pelas presentes Normas quanto a 
empréstimos facilitados aos serviços produtores e as requisições da Assembleia Municipal, 
da Presidência e da Vereação, de Tribunais e de outras entidades a quem seja reconhecido 
esse direito.  

Subsecção III 

Empréstimo da documentação de idade intermédia 

DÉCIMA QUINTA 

Empréstimo aos serviços municipais  
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Para além dos membros do Executivo Municipal, qualquer serviço municipal pode 
solicitar o empréstimo de documentação administrativa ao Arquivo por meio de requisição, a 
que se refere a norma décima oitava, devidamente assinada pelo seu responsável. 

DÉCIMA SEXTA 

Requisitos do pedido de empréstimo  

Os pedidos de empréstimo devem satisfazer os seguintes requisitos: 

a) ser dirigidos ao Sector de Arquivo Administrativo, com a data da sua apresentação 
e a identificação do serviço requisitante;  

b) conter a assinatura do chefe ou responsável do serviço requisitante; 

c) conter a autorização a que se refere a alínea b) da norma décima segunda. 

DÉCIMA SÉTIMA 

Prazo de permanência  

A documentação só poderá permanecer no serviço requisitante até ao máximo de três 
meses, renovável por igual período, mediante novo pedido escrito formulado nos termos da 
norma décima quinta e anulação da requisição anterior.  

DÉCIMA OITAVA 

Requisição de documentação 

1  As requisições de documentação dos órgãos ou serviços municipais ao Sector de 
Arquivo Administrativo deverão ser feitas obrigatoriamente através do impresso próprio, cujo 
modelo é o previsto no Anexo B  às presentes Normas, das quais fazem parte integrante. 

2  A cada pedido corresponde uma requisição. 

3  As requisições devem ser preenchidas com clareza e precisão, devendo ser 
identificáveis as assinaturas nelas contidas.  

4  A entidade requisitante deve reservar para si uma cópia, entregando o original e 
outras duas cópias.  

5  Enquanto os documentos se encontrarem fora do Sector de Arquivo Administrativo, 
as fichas de requisição serão guardadas do seguinte modo:  

a) a ficha original será arquivada por ordem cronológica;  

b) a primeira cópia será arquivada pelo nome da série e número do processo;  

c) a segunda cópia será arquivada na estante, em substituição do documento.  

6  As requisições, devidamente numeradas pelos serviços requisitantes, recebem no 
Sector de Arquivo Administrativo um número de entrada, constituindo um livro próprio.  

7  Aos serviços requisitantes são fornecidos pelo Sector de Arquivo Administrativo os 
respectivos maços de requisições. 

DÉCIMA NONA 

Devolução da documentação 
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1  Findo o período de validade da requisição, nos termos da norma décima quarta, o 
Sector de Arquivo Administrativo deve avisar a entidade requisitante da devolução imediata 
da documentação ou da renovação da requisição. 

2  No acto da devolução o serviço requisitante deve apresentar cópia da requisição em 
seu poder, na qual é aposta a menção “Devolvido”, bem como a data da devolução e a 
assinatura do funcionário que recebeu a documentação. 

3  Ao ser devolvida a documentação deve conferir-se a sua integridade e ordem 
interna.  

4  Se assim o entender, o funcionário que confere a documentação pode exigir a 
permanência do portador da documentação enquanto decorre a conferência.  

5  Se for detectada a falta de peças processuais, se o processo vier desorganizado ou 
se nele vierem incorporados documentos fotocopiados cujo original se encontre já 
arquivado, deve o Sector de Arquivo Administrativo devolvê-lo à procedência, com uma nota 
a solicitar a sua regularização.  

6  A devolução da documentação só deve ser confirmada nos boletins de registo 
depois de conferida a respectiva integridade. 

7  O Sector de Arquivo Administrativo deve dar baixa da requisição no original que 
constitui livro próprio e fica arquivado. 

Subsecção IV 

Consulta da documentação de idade definitiva  

VIGÉSIMA 

Requisitos da admissão  

1  A admissão para consulta no Arquivo Histórico de documentação de idade definitiva 
depende do preenchimento prévio de requisição de leitura, cujo modelo é também o previsto 
no Anexo C às  presentes Normas, das quais faz parte integrante. 

2  Não é permitida a requisição de mais de três espécies documentais de cada vez. 

VIGÉSIMA PRIMEIRA 

Documentos antigos ou em risco de deterioração 

1  Os documentos antigos ou em risco de deterioração deverão ser consultados, 
sempre que tal for possível, através de reproduções por meios técnicos, tais como o 
microfilme de complemento ou o disco óptico, de modo a preservar-se a integridade dos 
originais.  

2  O Arquivo Municipal reserva-se o direito de não facultar a consulta de documentos 
que, pelas suas características próprias, exijam cuidados de conservação especiais.  

Subsecção V 

Empréstimo da documentação de idade definitiva  

VIGÉSIMA SEGUNDA 
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Não é permitido o empréstimo de documentação em idade definitiva aos serviços 
municipais, salvo casos excepcionais, devidamente fundamentados, e mediante autorização 
nos termos das alíneas a) e b) da norma décima segunda. 

Subsecção VI 

Reprodução da documentação de idade definitiva  

VIGÉSIMA TERCEIRA 

Reprodução da documentação de idade definitiva  

1  É permitida a reprodução da documentação definitiva, através de fotocópia ou outro 
meio técnico na Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico, desde que não se trate de 
documento cujo acesso for condicionado ou que se encontre em risco de deterioração. 

2  Quando o Município não disponha de reproduções técnicas dos documentos antigos 
ou em risco de deterioração pode o interessado, a expensas suas e sob a orientação do 
responsável pelo arquivo, obtê-las por meio técnico que não prejudique a conservação dos 
documentos pretendidos. 

CAPÍTULO IV 

Obrigações dos utilizadores 

VIGÉSIMA QUARTA 

Reprodução de documentos administrativos e históric os em estudos e outros 
trabalhos 

1  A reprodução de documentos existentes no Arquivo Municipal em publicações ou 
outros trabalhos de terceiros carece de autorização prévia do Presidente da Câmara 
Municipal. 

2  Todo o utilizador que publicar trabalhos em que figurem informações ou documentos 
existente no Arquivo Municipal, deve fornecer duas cópias dos respectivos estudos, 
destinada ao Arquivo. 

VIGÉSIMA QUINTA 

Manuseamento dos documentos 

Aquando da consulta dos documentos, os utilizadores deverão proceder de acordo com 
as seguintes normas: 

1. não usar os documentos como apoio. 

2. não usar os documentos como base para escrever. 

3. não colocar qualquer objecto sobre um documento aberto. 

4. não usar caneta durante a realização de consultas. 

5. não dobrar os cantos das páginas ou as páginas dos documentos como forma de 
marcação. 

6. não arremessar os documentos nem os colocar no chão. 

7. não forçar a abertura de um documento, cortando fitas ou forçando fechos, não 
enrolar os fólios nem deixar os livros ao alto na mesa assentes sobre a base. 
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8. não usar dedos humedecidos nem borrachas de apagar para virar as páginas. 

9. não acompanhar, com o dedo, a leitura dos documentos. 

10. não respirar ou tossir sobre um documento que se está a examinar de perto. 

11. não tentar separar páginas que se encontrem coladas. 

12. não retirar os documentos da sua ordem. 

13. não conservar desnecessariamente os documentos em seu poder depois de 
terminar a consulta. 

14. dar conhecimento aos responsáveis pelo serviço de consulta de qualquer anomalia 
detectada. 

VIGÉSIMA SEXTA 

Proibições 

1 — É expressamente proibido:  

a) praticar quaisquer actos que perturbem o normal funcionamento dos serviços e 
seus funcionários;  

b) fumar ou fazer lume dentro das instalações do Arquivo Administrativo; 

c) retirar do arquivo qualquer documento, sem autorização expressa do 
Responsável do Arquivo; 

d) rasgar, dobrar, desenhar, sublinhar, sujar, molhar, cortar, decalcar letras ou 
estampas, riscar, escrever ou, de qualquer modo, danificar os documentos de 
idade intermédia ou definitiva consultados, no todo ou em parte; 

e) transitar documentação requisitada directamente de um serviço e/ou secção para 
outro sem requerer autorização e preencher nova requisição; 

f) utilizar os serviços de reprografia para fotocopiar processos e documentos de 
idade definitiva sem previamente requerer por escrito autorização aos serviços 
de Arquivo, os quais colaborarão na respectiva reprodução. 

2 — O utilizador que não cumprir qualquer das determinações indicadas no número 
anterior será convidado a abandonar as instalações, sem prejuízo de procedimento civil ou 
criminal nos casos previstos na legislação em vigor. 

ANEXO A 

Normas para o empréstimo de documentos para exposiç ões 

1 Pedido de empréstimo  

A entidade organizadora da exposição deve formular em requerimento dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal, com a antecedência mínima de um mês antes da data 
prevista para a saída, o pedido de empréstimo dos documentos que deseja expor, indicando 
as datas previstas para a saída e entrega dos documentos, bem como a duração da 
exposição. 

2 Concessão de autorização  
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a) Os documentos só podem sair do Arquivo Municipal mediante autorização do 
Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com competência delegada, 
após a informação do serviço do Arquivo. 

b) A referida autorização fixa a data de saída e de entrega dos documentos 
solicitados. 

3 Informação do Responsável do Arquivo Municipal  

O Presidente da Câmara Municipal ou o Vereador com competência delegada decide, 
com base na informação do Responsável do Arquivo, o qual, por sua vez pode solicitar o 
parecer técnico do Arquivo Distrital de Leiria.  

Quando o empréstimo dos originais puder causar dano, a entidade organizadora da 
exposição, a expensas suas, pode promover a sua reprodução por meio técnico que não 
prejudique a conservação dos documentos pretendidos. 

4 Seguro 

Os documentos objecto de empréstimo devem estar protegidos por uma apólice de 
seguro durante o período de tempo que permanecerem fora do Arquivo Municipal. A 
Câmara Municipal fixa o valor de cada peça, objecto de empréstimo, avaliação esta que é 
incluída no despacho de autorização.  

A entidade organizadora da exposição efectua o contrato de seguro pelo valor 
previamente estabelecido.  

A entidade organizadora da exposição só pode retirar as espécies a emprestar do 
Arquivo Municipal, mediante a entrega da apólice do seguro ou documento comprovativo de 
que a mesma foi emitida.  

5 Auto de entrega  

Os documentos são levantados do Arquivo Municipal por pessoal devidamente 
credenciado, mediante a assinatura de um Auto de Entrega, no qual se indicará, se for caso 
disso,  o estado de conservação dos documentos emprestados. 

6 Duração das exposições  

Não são emprestados documentos para exposições com duração superior a três meses, 
não contando para o efeito de montagem  e o prazo de devolução.  

7 Embalagem e transporte  

a) Os encargos com a embalagem e transporte ficam a cargo do organizador da 
exposição.  

b) É aconselhável que tanto a embalagem como o transporte sejam realizados por 
uma empresa especializada. 

c) Quando não for possível realizar a embalagem nos termos da alínea anterior, 
deve a mesma ser efectuada com a colaboração do pessoal do Arquivo 
Municipal.  

d)  Quando o valor ou estado de conservação dos documentos o aconselhe 
poderão exigir-se embalagens especiais. 

8 Reprodução e segurança  
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Todo o documento cujo empréstimo tinha sido autorizado deve ser reproduzido em 
microfilme ou fotografia pela Câmara Municipal, antes da sua entrega, ficando os encargos 
com a reprodução sempre a cargo da entidade organizadora da exposição. O negativo 
original fica sempre em poder da Câmara Municipal.  

9 Restauro  
Quando, por razões de conservação, for necessário realizar algum tipo de restauro nos 

documentos a emprestar, este faz-se a expensas da entidade organizadora da exposição.  
10 Autorização de empréstimo para fora do país  
A entidade organizadora da exposição deve encarregar-se dos trâmites de autorização 

de saída temporária, bem como dos trâmites alfandegários, sempre que exigidos.  
11 Medidas de conservação  
A entidade organizadora da exposição que deve garantir a segurança e a conservação 

dos documentos expostos mediante uma vigilância permanente, adequados sistemas de 
segurança (detecção e extinção de incêndios), controlo ambiental de humidade (humidade 
relativa entre 50% a 60%), temperatura (entre 16º a 20ºC), luz (iluminação artificial indirecta 
próxima dos 50 lux), correcta instalação das peças em vitrinas fechadas, com possibilidade 
de renovação de ar, não utilizando na montagem das mesmas qualquer elemento 
perfurador, aderente, ou outro que possa danificá-las.   

12 Reprodução dos documentos  
É proibida a reprodução de documentos emprestados sem autorização da Câmara 

Municipal. 
13 Catálogo da exposição  
O catálogo da exposição deve identificar a entidade detentora dos documentos, devendo 

ser enviados à Câmara Municipal, pelo menos, dois exemplares do catálogo destinados ao 
Arquivo Municipal.  

14 Devolução  
Os documentos são devolvidos ao Arquivo Municipal, até ao termo do prazo fixado no 

despacho que autorizou o empréstimo.  
Ao receber os documentos e antes de assinar o respectivo auto de recepção, o Arquivo 

Municipal procede a uma revisão do estado de conservação dos mesmos a fim de detectar 
qualquer possível deterioração ou perda.  

Quando se verificar alguma anomalia, dessa circunstância se fará menção no auto de 
devolução e dela se dará conhecimento ao Presidente da Câmara Municipal. 

15 Assinatura das condições de empréstimo  

O Arquivo Municipal exige à entidade organizadora da exposição a assinatura de um 
documento, no qual esta toma conhecimento das normas de empréstimo e se compromete 
a respeitá-las e a cumpri-las.  

Este documento, depois de assinado, deve estar na posse do Arquivo Municipal antes da 
entrega dos documentos. 
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ANEXO B 

Requisição de documentação 

Satisfez a requisição:__________ 

Devolvido em _____/_____/_____ 

Recebeu_____________________ 

Arquivou_____________________ 

Requisição n.º_______________ 

� Livros � Doc. Avulsos � Pastas � 
Cadernetas____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
___ 

_________________________________________________________________ Ano 
_______________ 

 

� P. Obras Partic._______ - Ano/______ � P. Lot._______ - Ano/______ � P. Inf. _______- 
Ano/______ 

Requerente (titular do 
processo)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
___ 

� P. Corresp. � P. Obras Municipais � P. Cadastro � Outros – 
Assunto:_________________________ 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ Ano 
___________ 

Secção requisitante, ____________________________ 
Destino_________________________________ 

Leiria, ________ de _____________________ de 200___ 

 

O requisitante, O responsável pelo Secção/Sector, 
Ass.:_____________________________________  
Nome 
legível_______________________________ 

 

Obs.:_______________________________________________________________          Quant. 
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ANEXO C 

Requisição de leitura 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Requisição de leitura n.º_______________ 

 

Nome:____________________________________________________________________________
___ 

Morada:___________________________________________________________________________
___ 

Localidade:______________________________________________ Código Postal: ________-
________ 

B.I. n.º:___________________________ Emissão: ____/____/_______ Arquivo 
Id.__________________ 

NIF n.º___________________________ Telefone/Telemóvel 
n.º_________________________________ 

Profissão:_________________________________________________________________________
___ 

Assinatura:________________________________________________________________________
___ 

Motivo da 
consulta 

     � investigação          � Outro:________________________________________________          

     � trabalhos universitários 
EM C AD A REQUISIÇ ÃO NÃO PODE SER FORMUL ADO M AIS DE UM  PEDIDO  

 
 
 
 
 

 

 

Descrição do 
pedido  

 

O funcionário:______________________________________ Data: ______/______/______ 
Cota:______ 

Série:_____________________________________________________________________________
___ 

Fundo:____________________________________________________________________________
___ 



 

CMLeiria/ Acta n.º 23 de 2005.06.20 

0001109(41) 

A Câmara, nos termos do disposto na alínea d) do n. º 7 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 aprovar as Normas de Procedimento para o 
Sector de Arquivo Administrativo e Arquivo Históric o, determinando a sua divulgação 
pelos serviços municipais em conformidade com o dis posto no ROSM. 

** 

ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL  
EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE LEIRIA  
N.º 1031/05 Em 2003 e 2004 foram remetidos a este município pela GNR e PSP oito 
participações, informações ou autos de ocorrência relatando acidentes de viação (conforme 
quadro em anexo), sem que até ao momento os eventuais lesados tivessem apresentado 
qualquer pedido de ressarcimento de danos. 

Ora, nos termos do artigo 54.º do Código de Procedimento Administrativo o 
procedimento administrativo inicia-se oficiosamente (mediante denúncia ou queixa 
apresentada à Administração ou por ordem superior) ou a requerimento dos interessados, a 
apresentar nos termos do disposto no artigo 74.º do citado diploma. 

Considerando que os documentos enviados não são aptos a desencadear o 
início do procedimento, não existindo nos casos em apreço um interesse público que 
determine a iniciativa oficiosa do procedimento; 

Considerando ainda que se trata de procedimentos particulares, cuja marcha 
depende da pretensão dos respectivos interessados a uma decisão administrativa, 
formulada através requerimento. 

Propõe-se o arquivamento de todos os documentos constantes do quadro em 
anexo. 

 
Anexo A 
 

Nº REGISTO EVENTUAL 
LESADO 

DATA DA 
OCORRÊNCIA 

LOCAL DA 
OCORRÊNCIA 

OCORRÊNCIA 
 OBSERVAÇÕES 

2003/10002 Ana Mª Neves 
Francisco 2003 03 15 estrada da Marinha 

Grande 

 
Embate em buraco 
na via em mau 
estado e não 
sinalizada 

 

2003/10772 
 

Catarina Sofia S. 
Nascimento 

2003 03 29 Rua Principal de 
Soutocico, Arrabal 

Embate em tampa de 
saneamento fora do 
lugar 

 

2003/32612 Virgolino Gomes 2003 09 30 
EN nº 356, ao Km 
7,225, sentido Cortes 
→ Leiria 

Embate em buraco 
para passagem de 
conduta de águas 
pluviais 

A autarquia tapou o 
buraco e sinalizou 
imediatamente 
 
 
 
 
 
 
 

2003/32827 Não identificados 2003 09 30 Estrada da Mourã, 
Leiria 

Despiste devido à 
existência de líquido  
na estrada 
proveniente de 
tampa de 
saneamento 

A situação foi regularizada 
na altura 
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Nº REGISTO EVENTUAL 
LESADO 

DATA DA 
OCORRÊNCIA 

LOCAL DA 
OCORRÊNCIA 

OCORRÊNCIA 
 OBSERVAÇÕES 

2004/20  
Mª de Fátima Oliveira 2003 11 18 Rua de Stº Antº, nº 

144, Leiria 

 
Embate em bloco de 
cimento colocado na 

faixa de rodagem 

Colocado na via pela 
empresa “Centro Vala”, 
melhor identificada no 

processo 

2004/13460  
Ricardo Jóia 

 
2004 04 26 

Rua Tenente Coronel 
Joaquim Duarte Alves, 

Carvide 

 
Embate em grelha de 

águas pluviais 
 

2004/15177  
David Duarte Pereira 2004 04 30 Rua Adelaide Félix, 

Praia do Pedrógão 

Embate em 
paralelos 
arrancados e 
dispersos na faixa 
de rodagem 

 

2004/16011  
Ilídio Oliveira 

 
2004 04 04 

Rotunda da Feira, 
Leiria 

Embate em tampa 
do pavimento 
saliente 

 

 
Atentas as atribuições municipais em matéria de ges tão e realização de 

investimentos em equipamento urbano, na rede viária  de âmbito municipal e em 
sistemas municipais de abastecimento de água (artig os 16.º, alínea b), 18.º, n.º 1, 
alínea a) e 26.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 159/9 9, de 14 de Setembro) e ao abrigo do 
disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de  11 de Janeiro,  concordando com o 
proposto, a Câmara delibera por unanimidade arquiva r as oito participações, 
informações e autos de ocorrência remetidos pela GN R e pela PSP a este município e 
supra melhor identificados. 

** 

ARQUIVAMENTO DE PARTICIPAÇÕES POR DANOS CAUSADOS EM  PATRIMÓNIO 
MUNICIPAL 

N.º 1032/05 Presentes as seguintes participações da PSP de Leiria: 

a.a.a.a. com a ENT. 2005/5503 em que relata a ocorrência de acidente de viação no 
passado dia 12 de Fevereiro, pelas 11h50m, em que foram intervenientes Tito 
Lima Évora, Martinho da Silva Santos e Sara Patrícia Ferreira de Oliveira, melhor 
identificados no citado documento, do qual resultaram danos numa árvore 
implantada junto ao passeio confinante com a Avenida 25 de Abril, em Leiria; 

b.b.b.b. com a ENT. 2002/6505, segundo a qual no dia 2 de Janeiro de 2001, pelas 
17h30m, o camião pertencente à “EDP – Distribuição de Energia, AS” e na altura 
conduzido por José de Oliveira Carreira, derrubou com a grua um expositor 
luminoso afixado numa árvore existente no passeio junto ao Rio Liz,  no parque 
de estacionamento que confina com o Teatro José Lúcio da Silva, o qual veio a 
cair no veículo automóvel, danificando-o, pertencente a José António Sousa 
Ribeiro, com os sinais constantes da participação. 
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Considerando que a árvore a que se refere a primeira participação é bem dominial do 
Município de Leiria, afecto à utilidade pública de embelezamento e salubridade (artigos 25.º 
e 34.º da Lei n.º 2110 de 19 de Agosto de 1961) integrando-se nas atribuições da Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação. 

Considerando que, de acordo com informação prestada em 2005.04.18 pela Divisão 
de Parques e Espaços Verdes, os danos não são relevantes, pelo que não será de exigir o 
respectivo ressarcimento. 

Considerando que, de acordo com informações prestadas em 2005.03.09 pelo Sector 
de Aprovisionamento e em 2005.05.10 pela Secção de Apoio ao Expediente Geral, nem a 
firma “Blanchere” que alugara o expositor à Câmara nem o proprietário da viatura sinistrada 
apresentaram junto do Município qualquer reclamação,  

Propõe-se o arquivamento das as participações em causa. 

Atentas as atribuições municipais em matéria de ges tão e realização de 
investimentos em espaços verdes (artigo 16.º, alíne a a) da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro) e ao abrigo do disposto na alínea d) do n .º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pel a Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro,  concordando com o proposto, a Câmara deli bera por unanimidade arquivar 
as citadas participações da PSP. 

** 
Ponto número nove 
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO  PROGRAMA 
RECRIA  

N.º 1033/05 Processo n.º 755/02 – (fls 136) 

De Maria Antonieta Pereira Maia Franco Brito, residente na Avenida Marquês 
de Pombal, lote 14, 7.º esquerdo, freguesia de Leiria, titular do processo 755/02, referente a 
obras realizadas no edifício sito no Largo Marechal Gomes da Costa e Rua Fernandes 
Tomás, da freguesia de Leiria, no âmbito do RECRIA. 

No âmbito deste processo foi produzida pela Divisão Financeira e de 
Prospectiva, de Orçamento e Financiamento a informação de 2005/05/17 (anexo 3), 
segundo a qual em virtude do ofício com a referência 376/DCTS72005, de 2005/04/12 do 
Instituto Nacional de Habitação (INH), o pedido de comparticipação nas citadas obras foi 
novamente reapreciado em virtude de não terem sido executados no interior de duas 
fracções trabalhos previstos inicialmente. 

Desta reapreciação resulta que a requerente tem direito a receber uma 
comparticipação, por parte do Município de Leiria, no valor de €17.093,01, razão pela qual 
terá que proceder à devolução de €7.457,16.  

Tendo em conta esta circunstância, a deliberação n.º 0094/05, aprovada em 
minuta pelo executivo camarário na sua reunião de 2005/01/24, deverá ser objecto de 
reforma, ao abrigo do disposto no artigo 137.º do Código de Procedimento Administrativo. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a citada 
informação prestada pela Divisão Financeira e de Pr ospectiva, de Orçamento e 
Financiamento em 2005/05/17, ao abrigo do disposto no artigo 137.º do Código de 
Procedimento Administrativo, delibera por unanimida de reformar a deliberação n.º 
0094/05 tomada em sua reunião de 24/01/2005, a qual  passará a ter o seguinte teor: 

“De Maria Antonieta Pereira Maia Franco Brito, residente na Avenida Marquês 
de Pombal, lote 14, 7.º esquerdo, freguesia de Leiria, titular do processo 755/02, do qual 
consta uma informação do Departamento de Planeamento relativamente à alteração da 
comparticipação atribuída pela Câmara à requerente no âmbito do RECRIA, uma vez que 
as obras realizadas no edifício sito no Largo Marechal Gomes da Costa e Rua Fernandes 
Tomás, da freguesia de Leiria, não estão de acordo com o inicialmente previsto, tendo 
ficado por executar os trabalhos definidos para o interior do prédio n.º 51, 1.º e 2.º andares. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Planeamento em 2005/0 1/12, da qual consta o 
orçamento rectificativo e respectivos cálculos da c omparticipação, delibera por 
unanimidade aprovar a redução da comparticipação in icialmente atribuída 
(€24.550,17) para €17.093,34 e notificar a requeren te para proceder à devolução da 
diferença (€7.457,16)”. 

** 

Ponto número dez 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  (ENT.14956/05) 

N.º 1034/05 Presente o requerimento de Pedro Gil Frade Morouço, residente em  
Alcogulhe de Cima, freguesia de Maceira, a solicitar licença especial de ruído para um 
evento musical, a realizar no local acima indicado, no dia 18 de Junho do corrente ano, no 
horário compreendido entre as 0h00m e as 7h00m, do qual consta o Despacho da Sr.ª 
Presidente da Câmara a deferir o pedido.  

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho da Senhora 
Presidente a deferir o pedido, apenas até às 6h00m mediante emissão de licença 
especial de ruído para o efeito.  

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENTFE.3340/05) 

N.º 1035/05 Presente a telecópia de Ramblas – Restaurante e Café, Ldª., a solicitar o 
prolongamento  do horário de funcionamento até às 4h00m, no estabelecimento de 
restaurante e café denominado  “Abadia”, sito na Rua Barão de Viamonte, 43 em Leiria, no 
dia 11 de Junho do corrente ano, a fim de comemorar o aniversário do estabelecimento, no 
qual consta o despacho da Sr.ª Presidente da Câmara, de 05/06/09 a deferir o pedido. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho da Senhora 
Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença especial de ruído para o 
efeito.  
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** 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – (ENT.15460/05) 

N.º 1036/05 Presente o requerimento de Catpeople – Agência de Modelos e Moda, 
Unipessoal, Ld.ª., com sede na Rua Dr. António da Costa, 19 r/c Dt.º,  freguesia de Leiria, a 
solicitar licença especial de ruído para um desfile de moda, a realizar na morada acima 
mencionada, no dia 25 de Junho do corrente ano, no  horário compreendido entre as 
10h00m e as 24h00m.  

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número onze 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 

N.º 1037/05 Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares apresentado por ADESBA - Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da 
Freguesia de Barreira – (ENT.15408/05), para o próximo dia 30 de Junho. 

A Câmara delibera unanimidade autorizar a cedência com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 
acima referido. 

** 

PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO – ATELIÊ DA QUINTA – A POIO À ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA QUINTA DO ALÇ ADA 

N.º 1038/05 Presente uma informação/proposta referente ao assunto em epígrafe, cujo 
teor abaixo se transcreve: 

 “Considerando que existe um Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Leiria 
e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Quinta do Alçada – 
APEQA; 

Considerando que a APEQA colabora no Plano Municipal de Prevenção das 
Toxicodependências, nomeadamente no desenvolvimento de actividades do Ateliê da 
Quinta; 
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Considerando que a comparticipação financeira do Instituto da Droga e Toxicodependência 
(IDT), enquanto entidade parceira, se encontra suspensa desde 24 de Novembro de 2004, 
por estar em curso a avaliação da Estratégia Nacional de Combate à Toxicodependência  - 
Horizonte 2004; 

Considerando que o Ateliê da Quinta – Tempos Livres vai funcionar até Agosto de 2005 e 
que integra um conjunto de acções dirigidas a 94 crianças, em período extra-escolar, com 
vista à promoção do desenvolvimento pessoal e social, promovido pela APEQA; 

Considerando que a APEQA no período de 1 Fevereiro a 15 de Agosto de 2005 assegura 
uma auxiliar e monitores para as actividades calendarizadas e pontuais; 

Considerando que este é um programa específico que não se enquadra no “Programa de 
Complemento de Horário (Tempos Livres) – Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico”, da CML, 
não havendo candidatura da Associação de Pais nem duplicação de apoio; 

Propõe-se que seja atribuído à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
da Quinta do Alçada um subsídio no valor de €7.150,00  para fazer face a parte das 
despesas.” 

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 ao abrigo do disposto na alín ea f) do n.º 3 do artigo 19.º da 
citada Lei e no uso da competência conferida pela a línea b) do n.º 4 do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção d ada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, delibera por unanimidade atribuir um subsí dio de €7.150,00 (sete mil, cento e 
cinquenta euros), à APEQA – Associação de Pais e En carregados de Educação da 
Escola da Quinta do Alçada (Cód. Proj. Acção - 2005  A 36).  

** 

PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 2 005/2006 – 
CIRCUITOS REGULARES E CIRCUITOS ESPECIAIS  

N.º 1039/05 O disposto na alínea b) do ponto 1.1 A, do Despacho N.º 6/P/2002, de 10 de 
Janeiro, é presente o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2005/2006, cujo 
quadro síntese se apresenta, bem como alguns procedimentos relativos aos Circuitos 
Especiais: 

I – QUADRO SÍNTESE / PREVISÃO 
 

TRANSPORTES ESCOLARES 2005/2006 

CIRCUITOS REGULARES 
 CIRCUITOS ESPECIAIS 

ESCOLA N.º ALUNOS   RESIDÊNCIA OBS N.º ALUNOS 

     Chãs     
EB.2+3 Marrazes 81  Gândara dos Olivais   2 

     Parceiros     
     Parceiros     

EB 2+3 José Saraiva 368  Codiceira a) 5 
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     Codiceira     

     Cortes     

Colégio Dr.Luis P. da Costa 873  Bajouca   1 

     Parceiros     
ES. Afonso Lopes Vieira 219  Souto da Carpalhosa   3 

     Casal Novo- Amor     
     Moinhos- Carvide a)   

EB. 2+3 D. Dinis 74  Barreiros-Amor     
     Bidoeira de Cima   4 
     Pernelhas     

EB. 2+3 Maceira 577  Porto Carro   1 

     Casal Figueiras a) 2 

EBI Santa Catarina da Serra 245  Quinta da Sardinha     

ES. Batalha    Leiria   1 
     Marinha Engenho     

EB1 Bajouca    Marinha Engenho   2 

     Monte Real     
     Coimbrão     
     Monte Redondo     

EB. 2+3 R. Santa Isabel 495  Bajouca   7 
     Amor     
     Ruivaqueira     

     Riba D'Aves     

EB+S Guia 52    29 
EB. 2+3 Correia Mateus 105  OBS:    

Centro Estudos Fátima 149  a) Inclusão de Novo Circuito  

C. Sº. Miguel 120     

Inetese 17   

Esc Profissional Ourém 38     

E.F. Rural 14     

C. João de Barros 209     

C Dinis de Melo 528     

Esc.Calazans Duarte 19     

Esc.Sec. Domingos Sequeira 486     

Esc.Sec. Rodrigues Lobo 332     

Esc.Prof Leiria 86     

Esc. EB Correia Alexandre 228     

Esc. EB Colmeias 359     

C. Albergaria Doze 10     

C. Milagres 274     

TOTAIS 5958       29 
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II - PROCEDIMENTOS 
 
Considerando: 

1- a experiência positiva do ano anterior, relativamente aos procedimentos com os 
“Circuitos Especiais” (acta n.º 22 de 2004.06.21); 

2- o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2005/2006 que contempla 
os dados de previsão fornecidos pelos estabelecimentos de ensino, de acordo com 
legislação em vigor e deliberações desta CML; 

3- os contributos das medidas tomadas pelo Município na estabilização da rede 
escolar; 

4- a importância de se dar continuidade ao trabalho desenvolvido no município 
(enquadrado pela legislação em vigor, pelo entendimento da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e pelas deliberações desta CML de 24 de Abril e 2 de Agosto de 
2001), exigindo-se que “os alunos respeitem as regras normais relativas ao processo de 
matrícula e seu encaminhamento, não sendo abrangidos pelos transportes escolares os 
alunos que se matriculem contrariando essas mesmas normas”; 

5- a necessidade de desencadear mecanismos relativamente aos circuitos 
especiais; 

6- que, tradicionalmente, após o período de matrículas surge a necessidade de 
novos circuitos; 

Apresentam-se, à semelhança dos anos anteriores, alguns procedimentos no sentido de 
agilizar o processo, optimizar recursos e diminuir os tempos de espera, contribuindo 
decisivamente para a melhoria dos circuitos e transporte dos alunos: 

I. os estabelecimentos de ensino, após confirmação dos alunos admitidos, 
comunicarão à CML os alunos com necessidade de transporte em “circuito 
especial” que ainda não constam dos mapas; 

II. o processo dos circuitos especiais (concurso público) decorrerá de seguida; 

III. no processo de constituição de turmas/elaboração de horários, os 
estabelecimentos de ensino deverão assegurar coincidência de horários, 
relativamente a estes alunos; 

IV. o processo para adjudicação (concurso público) será presente a reunião de 
câmara. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

CENTRO EDUCATIVO DE CARVIDE - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE 
PÚBLICO  

N.º 1040/05 Presente uma informação/proposta referente ao assunto em epígrafe, que é 
do seguinte teor: 
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 “Pretende-se, por critérios de programação, gestão de recursos e melhoria das condições 
de funcionamento, instalar um novo Centro Educativo em Carvide. Prevendo-se a curto 
prazo encerrar 4 escolas localizadas no limite da freguesia de Carvide. 

Por outro lado, procura-se centralizar em equidistâncias semelhantes o novo equipamento 
escolar dando resposta aos alunos que actualmente frequentam 4 estabelecimentos de 
ensino dispersos, sendo que um tem apenas uma sala de aula. 

O novo Centro Educativo de Carvide será constituído por: 8 salas de actividades para o 1.º 
CEB, 1 refeitório e cozinha, 1 sala polivalente, biblioteca / sala de informática / ludoteca,  
espaço lúdico, arrecadações, 1 gabinete para docentes, 1 gabinete para encarregados de 
educação (Associação de Pais), 1 sala de reuniões, 1 sala para pessoal auxiliar, 
espaço/recreio exterior, telheiros. A área de implantação deste equipamento será de 6 500 
m2. 

O terreno pretendido, por selecção de indicadores locais, nomeadamente infra-estruturas 
existentes, acessos, programação de transportes escolares e confluência territorial, localiza-
se numa área planáltica, adjacente ao perímetro urbano residencial e sem conflitos de 
instalações pré-existentes. 

No Plano Director Municipal de Leiria eficaz, a área territorial pretendida insere-se em solos 
de Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Assim, é de todo o interesse propor a desafectação da área de 3200m2 para o 
Centro Educativo (área bruta de construção = 2200m2 + área de recreio 
coberto/impermeabilizados para equipamento de jogo e baloiços = 1400 m2) e de mais 
2900m2 para circulações (alargamento das vias circundantes incluindo passeio + 
estacionamentos e respectiva circulação), o que na totalidade corresponderá a cerca de 
6500m2. 

Neste sentido, solicita-se à Câmara a emissão de um documento no qual conste o interesse 
público do empreendimento e ausência de alternativa relativamente às infra-estruturas do 
Centro Educativo de Carvide, com vista à obtenção da necessária autorização da Comissão 
Regional da Reserva Agrícola Nacional para execução daquela obra, conforme o disposto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho.” 

Tratando-se de uma obra que depois de concluída ter á um forte impacto na 
adequação à rede escolar e à realidade sócio-educat iva da Freguesia de Carvide, a 
Câmara delibera por unanimidade declarar a obra rel ativa às infra-estruturas do 
Centro Educativo de Carvide de interesse público e mandar passar o documento 
solicitado em conformidade com esta deliberação. 

** 

Ponto número doze 
PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SPORTIVO - 
UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA  
N.º 1041/05 Presente o ofício n.º 16139/05 de 16/06/05 da União Desportiva da Serra, 
solicitando à Câmara Municipal de Leiria a análise da minuta de proposta de Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo em epígrafe e que abaixo se transcreve: 
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 “PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DESP ORTIVA DA SERRA 

Situada na freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, a União 
Desportiva da Serra, caracterizando-se por ser uma entidade privada de carácter 
associativo, que prossegue fins de interesse público, nomeadamente ao nível do 
desenvolvimento desportivo e uma das mais representativas desta freguesia, vem propor à 
Câmara Municipal de Leiria a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, ao abrigo do disposto no artigo8.º do DL. n.º 432/91, 06 de Novembro, com o 
objectivo de permitir a construção de uma infra-estrutura desportiva – um PAVILHÃO 
MULTIUSOS COBERTO COM BALNEÁRIOS.  

a) DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GENÉRICAS DO PROGRAMA  

O presente programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se 
genericamente pela construção de um PAVILHÃO MULTIUSOS COBERTO COM 
BALNEÁRIOS,  a levar a efeito na Zona Desportiva da UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA, 
sito  na freguesia de Santa Catarina da Serra, destinado ao desenvolvimento de planos 
regulares que fomentem a prática do desporto, nomeadamente de voleibol, basquetebol, 
badmington, ténis, ginástica desportiva e de manutenção e desportos de combate. 

Com a conclusão da construção deste PAVILHÃO MULTIUSOS COBERTO COM 
BALNEÁRIOS,  que cumpre com as regras exigidas pela legislação relativa à construção de 
infra-estruturas desportivas, pretende-se promover a actividade desportiva sistemática 
durante todo o ano, com a realização de competições regulares, acções de formação 
desportiva junto dos jovens, garantindo ainda, o apetrechamento necessário a esse 
desenvolvimento desportivo. 

b) JUSTIFICAÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO  

O programa de desenvolvimento desportivo que a UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 
pretende realizar assume um elevado interesse social, na medida em que, através da sua 
concretização, se atingirão, entre outros, os seguintes objectivos: 

- promoção, divulgação e intensificação da prática do desporto na freguesia de Santa 
Catarina da Serra, no Concelho de Leiria, extensível também a todo o país; 

- satisfação de necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e dos 
jovens em particular; 

- constituição de um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no 
âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem como da 
melhoria da qualidade de vida; 

- garantia de melhores condições para os praticantes e os espectadores e 
simultaneamente para a qualidade do património do Clube e também para a própria 
freguesia e concelho onde está inserido. 

c) JUSTIFICAÇÃO DESPORTIVA DO PROGRAMA  

1. Relativamente ao programa de acção, a UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA pretende 
garantir ao nível da promoção de actividades desportivas, durante a época de 2005/2006, a 
prática a pelo menos 550 jovens em fase de formação desportiva, nas seguintes áreas de 
formação: 
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- iniciação à prática desportiva das modalidades de voleibol, basquetebol, badmington, 
ténis, ginástica desportiva e de manutenção e desportos de combate, através da definição 
de turmas por faixas etárias e níveis de adaptação; 

- sensibilização para a prática desportiva nas modalidades de voleibol, basquetebol, 
badmington, ténis, ginástica desportiva e de manutenção, e desportos de combate; 

- promoção da actividade física regular dos jovens em idade escolar, através das 
escolas da freguesia; 

- preparação física de complemento às equipas de outras modalidades desportivas 
desenvolvidas pelo clube, enquadrados por 6 técnicos e 2 massagistas. 

2. Ao nível das infra-estruturas desportivas, durante o ano de 2005, a UNIÃO DESPORTIVA 
DA SERRA pretende garantir a construção de um PAVILHÃO MULTIUSOS COM 
BALNEÁRIOS, com as seguintes características principais: 

- pavilhão com a área em planta de 1.260 m2, dispondo as dimensões de 44,00 m x 28,60 
m, com pé-direito de altura variável entre 8,30 m e 3,40 m, o qual albergará: 

      - 1 (uma) zona para actividade desportiva com a área de 588,60 m2 (18,00 m x 32,70 m), 
o qual dispõe de uma área de jogo máxima de 448,00 m2 (28,00 m x 16,00 m); 

      - 1 (um) átrio de entrada e acesso de público; 

- 1 (um) átrio de entrada e acesso de altetas 

- 1 (um) sala de recepção / controlo; 

-  conjunto de 3 (três) balneários (2 equipas + arbitragem); 

- 1 (uma) sala de arrumos/equipamentos; 

-  conjunto de 3 Instalações Sanitárias para Público (M, F, D); 

- 1 (uma) central técnica; 

- 1 (uma) sala polivalente 

- 1 (uma) sala de formação; 

- 1 sala de Professores; 

- 1 (uma) sala para Posto Médico / Primeiros Socorros;  

- 1 (uma) central técnica; 

- 1 (uma) copa/bar de apoio 

- 1 (uma) zona de bancadas, com 170 lugares sentados. 

D) QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS  

 Ao nível dos resultados esperados com a implementação deste contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, a UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA pretende alcançar o 
seguinte: 

- assegurar a prática desportiva do VOLEIBOL, a um conjunto de 100 atletas, nos escalões 
“escolas”, “infantis”, “iniciados”, “juvenis”, “juniores”. Pretende ainda promover a constituição 
de 6 equipas (3 M e 3 F), nos escalões de “infantis”, “iniciados” e “juvenis”, para a disputa 
dos respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 
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  - assegurar a prática desportiva do BASQUETEBOL, a um conjunto de 100 atletas, nos 
escalões de “iniciados”, “cadetes”, “juniores” e “seniores”. Pretende ainda promover a 
constituição de 4 equipas (2 M e 2 F), nos escalões de “iniciados” e “cadetes”, para disputa 
dos respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 

- assegurar a prática desportiva do TÉNIS e BADMINGTON, a um conjunto de 50 atletas, 
nos escalões de infantis, iniciados, cadetes, juniores, seniores e veteranos, para disputa dos 
respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 

- assegurar a prática desportiva de DESPORTOS DE COMBATE a um conjunto de 50 
atletas, nos escalões de benjamins, infantis, iniciados, juniores e seniores,  para disputa dos 
respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 

- assegurar a prática desportiva de GINÁSTICA DESPORTIVA E DE MANUTENÇÃO a um 
conjunto de 50 atletas, nos escalões de infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores, para 
disputa dos respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 

- assegurar a prática de actividade física desportiva a um conjunto de 200 jovens em idade 
escolar, das escolas da freguesia de Santa Catarina da Serra, a que se poderão ainda 
juntar os jovens em idade escolar das freguesias confinantes. 

E) PREVISÃO DE CUSTOS, NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO , CRONOGRAMA E 
ESCALONAMENTO  

1. PREVISÃO DE CUSTOS: 

Para assegurar a concretização do programa de construção do PAVILHÃO 
MULTIUSOS COBERTO COM BALNEÁRIOS, a UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA prevê 
um custo financeiro de €599.564,00 (quinhentos e noventa e nove mil, quinh entos e 
sessenta e quatro euros).  

2. NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO PÚBLICO : 

Para assegurar a concretização do programa de construção do PAVILHÃO 
MULTIUSOS COBERTO COM BALNEÁRIOS, com o custo finan ceiro anteriormente 
descrito , a UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA recorreu às seguintes fontes de 
financiamento públicas: 

- comparticipação da Administração Central  – Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente, ao abrigo do Despacho Ministerial n.º 41/MPAT/95, 
de 30 de Março, no valor de €348.625,00 (trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e vinte 
e cinco euros);  

- comparticipação da Câmara Municipal de Leiria , através do Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo – PAAD / Infra-estruturas, no valor de €199.000,00 (cento e 
noventa e nove mil euros). 

3. CRONOGRAMA E ESCALONAMENTO : 

A UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA propõe assim, ao Município de Leiria, que a 
respectiva comparticipação financeira seja escalonada da seguinte forma (conforme 
deliberação n.º. 397/05 de 14.03.2005, relativa à atribuição de subsídios para a construção, 
conservação e melhoria de infra-estruturas desportivas e sociais, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-estruturas): 
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- a 1.ª fracção, correspondente a 25% da comparticipação, no valor de €49.750,00 
(quarenta e nove mil setecentos e cinquenta euros), após a data de assinatura deste 
contrato programa; 

- a 2.ª fracção, correspondente a 75% da comparticipação, no valor de €149.250,00 (cento 
e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta euros), mediante a conclusão da obra e 
verificação pelos serviços do Município; 

F) DEMONSTRAÇÃO DO GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA , TÉCNICA, MATERIAL  E HUMANA  

- Comparticipação da Administração Central  – Ministério das Cidades, Ordenamento 
do Território e Ambiente, ao abrigo do Despacho Ministerial n.º 41/MPAT/95, de 30 de 
Março, no valor de €348.625,00 (trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e vinte e 
cinco euros);  

- Comparticipação da Câmara Municipal de Leiria , através do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo – PAAD / infra-estruturas, no valor de €199.000,00 (cento e 
noventa e nove mil euros). 

- Autofinanciamento da UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA , no valor de €51.939,00 
(cinquenta e um mil novecentos e trinta e nove euros). 

g) CALENDÁRIO E PRAZO GLOBAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

A UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA propõe-se executar este programa até ao dia 31 
de Dezembro de 2005. 

H) OUTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR  

Para comprovar a aplicação do financiamento proposto anteriormente, a UNIÃO 
DESPORTIVA DA SERRA compromete-se a: 

- realizar a construção anteriormente referida; 

- apresentar o Relatório de Contas no final da execução do programa, comprovando 
detalhadamente as despesas realizadas (através da apresentação de recibos) com a 
implementação das actividades supra definidas. 

A UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA compromete-se ainda, face a este apoio da 
Câmara Municipal de Leiria, a: 

- permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria ou por entidades por 
esta indicada, de 10 horas por semana , em horário diurno  (8h30m às 18h30m) a 
combinar, até ao ano de 2020 inclusive, para a realização de treinos e competições 
desportivas; 

- permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria ou por entidades por 
esta indicada, de 10 horas por semana , em horário nocturno  (18h30m às 24h00m) a 
combinar, até ao ano de 2020 inclusive, para a realização de treinos e competições 
desportivas; 

permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria ou por entidades por esta 
indicada, de 8 horas durante o  fim de semana (Sábado e Domingo) no período horário 
compreendido entre as 8h30m e as 24h00m a combinar, para a realização de treinos e/ou 
competições desportivas, até ao ano de 2020 inclusive.” 

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , na redacção que lhe foi dada pela 
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Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em articulação com a alínea b) do n.º 2 do artigo 
21.º da Lei n.º159/99, de 14 de Setembro, analisou o assunto e delibera por 
unanimidade aprovar a proposta de Contrato Programa  de desenvolvimento 
Desportivo a celebrar com o Município de Leiria, ap resentada pela União Desportiva 
da Serra. 

** 
Ponto número treze 
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

N.º 1042/05 Presente o protocolo de Delegação de Competências a celebrar com a Junta 
de Freguesia de __________, para execução de obras em equipamentos desportivos. 

 

Município de Leiria 

Junta de Freguesia de __________ 

Protocolo de  Delegação de Competências 

OBJECTO : ____________________________ 

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

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

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

Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a melhoria 
dos equipamentos existentes, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal 
de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
__________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“__________”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

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

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de __________ a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de 
__________, assegurando o respectivo financiamento, no montante de Eur. 
___________________________________________, com IVA incluído. 
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Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete ao Município de Leiria : 

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar 
a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 

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

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo  

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

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais  

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

Dúvidas e Omissões  

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

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

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo 

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

A Câmara, depois de analisar o protocolo em epígraf e e nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99 , de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições em matéria de tempos livres e desporto delibera por 
unanimidade aprová-lo nos termos da alínea c) do n. º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pel a Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e submetê-lo à Assembleia Municipal para a provação, em conformidade com 
a alínea s) do n.º 2 do artigo 53.º da referida Lei . 

 

Freguesia Objecto Valor 

Parceiros Construção de Campo de Futebol 7 €9.000,00  

Monte Redondo Iluminação do Polidesportivo Monte Redondo €8.978,00  

Pousos Execução dos Arranjos Exteriores do Polidesportivo €44.100,00  

 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA  

N.º 1043/05 Presente a minuta de protocolo de Delegação de Competências a celebrar 
com as Juntas de Freguesia e para execução das obras constantes do mapa abaixo 
transcrito. 

 “CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

OBJECTO : _____________________________________________________ 
Considerando ser convicção deste Município que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas 
de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 
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Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a 
_________________________________, é celebrado o presente protocolo entre o 
Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
_____________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“__________________________________________________ _______” , que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

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

Cláusula Segunda 

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

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete ao Município de Leiria : 
a) prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta o 

solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 
c) processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 
2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ 
exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

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

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

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

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas  

As transferências de verbas do Município de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar 
a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 
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Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao 
não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

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

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais 

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

Cláusula Sétima 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 
 

Cláusula Oitava  
 (Imposto do Selo) 

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

Freguesia Est. Ensino Tipo de intervenção 
Orçamento  Total  

Monte Redondo EB1 Lavegadas 
Arranjos exteriores 

€66.780,82 €66.780,82 

Levantamento topográfico €1.500,00 

Instalação de Aquecimento Central €9.453,09 

Substituição de caixilharia €16.147,64 
EBI Vidigal 

Reparações diversas (reboco, pintura...) €57.150,00 €84.250,73 

Levantamento topográfico €1.500,00 EBI Andrinos 
Instalação de Aquecimento Central €10.955,00 €12.455,00 

EB1 Pousos - Estrada Nacional Instalação de Aquecimento Central €8.000,00 €8.000,00 

Pousos 

EB1 Courelas Arranjos exteriores €68.000,00 €68.000,00 

EB1 Capuchos Colocação de piso sintéctico e ampliação de base de 
escorrega €5.000,00 €5.000,00 
Beneficiação/reparação de campo de jogos €6.000,00 

Leiria 
EBI Cruz D'Areia 

Adaptação de espaço para biblioteca escolar €11.500,00 €17.500,00 

EB1 Outeiro da Fonte Construção de passadiços em volta da escola em betão €4.000,00 €4.000,00 

Construção de passadiços em volta da escola em betão     

Drenagens      
Carvide 

EB1 Carvide 

Regularização do piso (recreio) €8.500,00 €8.500,00 
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A Câmara, depois de analisar os protocolos em epígr afe e nos termos das 
alíneas  d) do n.º 1 do artigo13.º da Lei n.º 159/9 9, de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições em matéria de Educação, deli bera por unanimidade aprová-
los nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º  da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
e submetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação,  em conformidade com a alínea 
s) do n.º 2 do artigo 53.º da referida Lei. 

** 

Ponto número catorze 

PLANO QUINTA DA CERCA 

Tratado no início da reunião. 

** 

Ponto número quinze 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE LEIRIA E  A EMPRESA 
SALVADOR CAETANO LITORAL S.A. 

N.º 1044/05 Presente a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município 
de Leiria e a empresa “ Salvador Caetano Litoral, S.A”, com vista à cedência gratuita e 
temporária de uma viatura , com as características constantes no artigo segundo do mesmo 
protocolo à Câmara Municipal de Leiria, para utilização durante a época balnear na Praia do 
Pedrógão, cujo teor abaixo se transcreve: 

 “A segurança é um desígnio nacional. Qualquer que seja a área de intervenção humana 
onde os riscos possam por a causa a integridade das pessoas, todas as formas de 
colaboração para evitá-los ou minimizá-los, nunca são demais. 

Em tempo de Verão, a segurança na Praia do Pedrógão exige a mobilização de todos os 
meios possíveis. 

Elaborados protocolos de colaboração com os bombeiros e o clube de pesca para se 
garantir a vigilância e o apoio a banhistas em áreas não concessionadas, é imperioso 
assegurar a melhor dotação de meios de actuação. A necessidade de dotar as equipas de 
apoio e vigilância de uma viatura com aptidão à movimentação sobre a areia e adequada à 
deslocação de meios de salvação, como a moto de água, encontrou resposta imediata junto 
de da empresa Salvador Caetano Litoral,  S.A, que logo se prestou a colaborar neste 
projecto mediante a cedência deste equipamento nos termos do seguinte: 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Entre o Município de Leiria,  representado pela sua Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno 
Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante, e a empresa Salvador Caetano 
Litoral , S.A representada pelo senhor Eng. José Alves, como segundo outorgante, é 
celebrado o presente Protocolo de Cooperação nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 
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Objecto do Protocolo 

O presente protocolo tem por objecto a cedência, gratuita e temporária, de uma viatura pela 
segunda outorgante à primeira outorgante. 

Artigo 2.º 

Caracterização da viatura cedida  

A viatura cedida nos termos do número anterior vem dotada de gancho de reboque e tem as 
seguintes características: 

• Marca: Toyota 

• Modelo: HILUX 4X4 

• Matrícula: 45-17-XR 

• N.º de Chassis: JTFWS796400011465 

• Combustível: Gasóleo 

• Tipo: Mercadorias 

• Cor; Verde e Outra 

• Categoria: Ligeiro 

Artigo 3.º 

Condições da entrega 

A viatura cedida é entregue lavada,  em perfeito estado de funcionamento, depois de 
submetida a revisão geral e manutenção programada. 

Artigo 4.º 

Finalidade da cedência 

A viatura cedida destina-se a ser utilizada pelas equipas que prestam  vigilância e 
assistência a banhistas, em áreas não concessionadas da Praia do Pedrógão, de acordo 
com o protocolo por elas estabelecido com a Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 5.º 

Prazo de duração da cedência 

A viatura a que se refere este protocolo é entregue ao representante da Câmara Municipal 
de Leiria no dia 14 de Junho de 2005, na Praia do Pedrógão, para ser utilizada no serviço 
de vigilância e assistência na Praia do Pedrógão até ao dia 15 de Setembro de 2005.  

Artigo 6.º 

Responsabilidades do Município de Leiria 

No âmbito desta cooperação, compete à Câmara: 

• suportar as despesas de utilização; 

• zelar pelas condições de uso; 

• contratar um seguro contra todos os riscos (danos próprios), com ressalva de direitos 
a favor da Salvador Caetano, S A ; 
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• entregar a viatura nas instalações da Salvador Caetano, S A, logo após o período de 
cedência nas mesmas condições em que foi recebido. 

Artigo 7.º 

Publicidade 
 A viatura cedida, para além da publicitação das cores e  imagem da Salvador 
Caetano, apresentará as cores do Município e a mensagem “ A Salvador Caetano e a 
Câmara Municipal de Leiria ao serviço da segurança na praia.” 

Artigo 8.º 

Imposto do selo  

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

A Câmara, depois de analisar a minuta acima transcr ita, delibera por 
unanimidade: 

- aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação; 

- conferir poderes á Sr.ª Presidente da Câmara para p roceder á assinatura do 
Protocolo de Cooperação; 

- isentar de licenciamento municipal, nos termos do d isposto na alínea e) do 
artigo 3º do Regulamento Municipal de Publicidade, a mensagem publicitária 
constante do artigo 7.º do mesmo protocolo 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DO JARDIM DA ALMUINHA GRAN DE 

N.º 1045/05 Pelo senhor Arquitecto Rui Ribeiro foi presente o projecto do Jardim da 
Almuinha Grande. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

Ponto número dezasseis 
ALTERAÇÃO DA DATA DA HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO D O DIREITO DE 
OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO TALHO DO MERCADO MUNICIPAL  DE MONTE REAL  
N.º 1046/05 Na deliberação camarária n.º 856/05 foi designado o dia 22 de Junho de 2005 
para a realização da hasta pública para adjudicação da concessão e utilização do talho do 
Mercado de Monte Real. No entanto, por forma a permitir a publicitação do respectivo edital 
com a antecedência exigida no Regulamento dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria 
propõe-se que aquela data seja alterada para o próximo dia 26 de Julho. Apresenta-se a 
minuta do respectivo edital, cujo teor se transcreve: 



 

CMLeiria/ Acta n.º 23 de 2005.06.20 

0001130(62) 

EDITAL N.º /2005 

Isabel Damasceno Campos, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, torna público que, 
em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal datada de 2005/05/23 e as alterações 
introduzidas pela deliberação de 2005/06/20, vai proceder-se à concessão do direito de 
ocupação e utilização de um espaço comercial, instalado no Mercado Municipal de Monte 
Real, freguesia e concelho de Leiria, do qual é proprietário o Município de Leiria. 

1. Objecto da concessão do direito de ocupação e utilização 

a) a concessão descrita respeita à selecção do adjudicatário para a utilização e 
ocupação de um espaço comercial integrado no Mercado Municipal de Monte Real e 
localizado no ângulo Norte/Nascente, a confrontar com a Rua 28 de Maio; 

b) a localização do referido espaço comercial encontra-se devidamente assinalada em 
planta anexa ao presente edital e dele faz parte integrante. 

2. Destino  

O espaço a adjudicar destina-se exclusivamente à venda de carne e seus derivados. 

3. Processo de adjudicação: 

a) a adjudicação da concessão do direito de ocupação e utilização do espaço comercial 
localizado no ângulo Norte/Nascente do Mercado Municipal de Monte Real será feita 
por arrematação em hasta pública, por meio de licitação verbal; 

b) o valor base de licitação da concessão é de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); 

c) as ofertas de licitação serão aceites em lanços múltiplos de €25,00 (vinte e cinco 
euros) a partir da base de licitação indicada; 

d) o Município de Leiria adjudicará a concessão ao licitante que oferecer o lanço mais 
elevado sem prejuízo do direito de preferência a ser exercido nos termos do artigo 
13.º do Regulamento de Mercados e Feiras do Concelho de Leiria; 

e) todavia o Município de Leiria reserva o direito de não adjudicação caso se presuma 
conluio entre os licitantes. 

4. Local da realização da hasta pública 

A hasta pública terá lugar no dia 26 de Julho de 2005 (terça-feira), pelas 14,30h, no Salão 
Nobre do Edifício dos Paços do Concelho de Leiria, perante uma Comissão com a seguinte 
constituição: 

- Presidente: Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães 

- Vogais Efectivos: Eng. Álvaro da Conceição Duarte e Susana Paula Pimenta 
Margarido 

- Vogais Suplentes: Veríssima Gaspar Gonçalves e Maria Manuela Almeida 
Moreira 

5. Candidaturas: 

a)  não é necessária a formalização de candidatura para admissão à hasta pública; 

b)  no acto público poderão intervir todas as pessoas singulares ou colectivas desde que 
se façam acompanhar dos documentos de identificação correspondentes; 
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c) as pessoas colectivas que se apresentem associadas considerar-se-ão como um 
único concorrente. 

6. Prazo da concessão: 

a) a concessão do direito de ocupação e utilização do espaço comercial localizado no 
ângulo Norte/Nascente do Mercado Municipal de Monte Real será válido pelo prazo 
de 10 anos, findo o qual cessará a ocupação; 

b) findo o prazo de concessão, aquele espaço comercial será entregue pelo 
concessionário ao Município, livre, devoluto e em bom estado de conservação, sem 
que haja direito a qualquer indemnização. 

7. Formas de pagamento da concessão do direito de utilização e ocupação: 

a) a importância devida pela concessão do direito de ocupação e utilização do espaço 
comercial localizado no ângulo Norte/Nascente do Mercado Municipal de Monte Real 
será paga na sua totalidade no próprio acto público ou 50% no próprio acto público e 
os restantes 50% a pagar em prestações mensais seguidas, no máximo de seis; 

b) a estes valores será acrescido IVA à taxa legal; 

c) o pagamento da concessão do direito de ocupação e utilização não dispensa o 
pagamento da taxa anual de ocupação prevista no Regulamento para Cobrança de 
Taxas. 

8. Formalização do contrato de concessão do direito de utilização e ocupação 

O contrato de concessão do direito de uso privativo do espaço comercial localizado no 
ângulo Norte/Nascente do Mercado Municipal de Monte Real será reduzido a escrito e 
assinado nos trinta dias úteis subsequentes à arrematação em hasta pública. 

9. Condições do contrato 

O arrematante fica obrigado a cumprir as disposições constantes no Regulamento de 
Mercados e Feiras do Concelho de Leiria. 

10. Responsabilidades do arrematante 

 É da responsabilidade do arrematante: 

a) a aquisição do equipamento e mobiliário necessários à correcta utilização do espaço 
comercial localizado no ângulo Norte/Nascente do Mercado Municipal de Monte 
Real, bem como a manutenção e  limpeza da mesmo; 

b) respeitar as condições higiene-sanitárias exigidas pela legislação em vigor, 
nomeadamente as disposições constantes no Alvará Sanitário. 

Para constar se lavrou o presente edital que vai ser afixado nos locais públicos de estilo e, 
ainda, publicado em dois jornais de carácter regional. 

Leiria, Junho de 2005. 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Isabel Damasceno Campos 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a alteraç ão daquela hasta pública 
para o próximo dia 26 de Julho, bem como a minuta d o respectivo edital. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dezassete 
LEIRIA A MARCHAR 2005 – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – RA TIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 

N.º 1047/05 Presente a informação interna INT-2005/7464, da qual consta o despacho de 
14 de Junho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, relativa à necessidade de aprovar as 
alterações ao trânsito para a realização das Marchas Populares. 

“Informação 

A cidade de Leiria prepara-se para receber a edição de 2005 das Marchas Populares. 
Acontecimento de importância no concelho e com ampla procura pelos seus habitantes, tem 
como palco natural a área central da cidade, em frente ao edifício do Ex Banco de Portugal. 
Este ano o percurso das Marchas Populares será o seguinte: 

o concentração no Parque de Estacionamento situado entre o Mercado 
Municipal e o Rio Lis; 

o Rua Cidade de Maringá; 

o Avenida Heróis de Angola; 

o Largo 5 de Outubro de 1910. 

No âmbito deste evento foram programadas várias alterações ao trânsito, de forma a 
permitir a preparação e a realização do espectáculo: 

Dia 16 de Junho: 

• 00h00 - Fecho do Parque de Estacionamento do Largo 5 de Outubro de 1910 
(Banco de Portugal) para montagem das bancadas. Este parque continuará fechado 
até ao dia 20 de Junho; 

Dia 18 de Junho: 

• 00h00 - Fecho do Parque de Estacionamento do Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo 
do Papa Paulo VI) para o desfile. Este parque continuará fechado até às 02h00 de 
dia 19 de Junho; 

• Final do Mercado de Levante - Fecho do Parque de Estacionamento situado entre o 
Mercado Municipal e o Rio Lis para o desfile. Este parque continuará fechado até às 
22h00 do mesmo dia; 

• 20h30 – Inicio das alterações ao trânsito: 

o Fecho ao trânsito da Praça Goa, Damão e Diu, no final da Ponte Afonso 
Zúquete; 

o Fecho ao trânsito da Avenida D. João III, no sentido Avenida Sá Carneiro – 
Praça do Emigrante; 

o Fecho ao trânsito da Avenida Cidade de Maringá; 
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o Fecho ao trânsito da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, excepto 
transportes públicos; 

o Fecho ao trânsito da Rua Cónego Sebastião da Costa Brites; 

o Fecho ao trânsito da Rua Miguel Bombarda; 

o Fecho ao trânsito da Rua da Vitória e do Largo das Forças Armadas. 

O acesso dos veículos da Rodoviária do Tejo ou de outras empresas transportadoras de 
passageiros no terminal, assim como dos táxis, só será possível através da Rua Capitão 
Mouzinho de Albuquerque, Rua Coronel Teles Sampaio Rio e Avenida Heróis de Angola 
(troço efectuado em sentido inverso).” 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho da Sr.ª 
Presidente, encarregando os Serviços responsáveis d e dar cumprimento à 
deliberação, devendo ser dado conhecimento à PSP, R odoviária do Tejo, Bombeiros 
Municipais (Comando de Operações), INEM e taxistas.   

** 

Ponto número dezoito 
ACORDO DE COOPERAÇÃO E AMIZADE COM O MUNICÍPIO DE S . FILIPE (ILHA DO 
FOGO – CABO VERDE) – BOLSAS DE ESTUDO  
N.º 1048/05 Na reunião de Câmara de 2004-08-30 (acta n.º 28), no âmbito de Acordo de 
Cooperação e Amizade com o Município de S. Filipe da Ilha de Fogo, Cabo Verde, foram 
atribuídas as bolsas aos estudantes daquele município que frequentam o Instituto 
Politécnico de Leiria, para o ano lectivo 2004/2005. 

Estas bolsas, conforme o regulamentado, são pagas em décimos, de Setembro a 
Junho de cada ano, sendo o valor atribuído para o presente ano lectivo de €350,00 
(trezentos e cinquenta  euros). 

O facto de os bolseiros Mário Vieira Barros e Evandro Nélson Correia Nunes terem 
apenas vindo em Janeiro de 2005 para frequentarem, respectivamente, o primeiro ano dos 
cursos de Solicitadoria e Comunicação Social e Informação Multimédia, levou a que a 
Câmara deliberasse na sua reunião de 2005/01/10 (acta n.º 1), o pagamento das bolsas a 
estes estudantes apenas a partir do mês de Janeiro até Junho de 2005. 

Acontece, no entanto, que devido ao atraso com que iniciaram o ano lectivo de 
2004/2005, apesar da aplicação e esforço que têm demonstrado nos respectivos cursos, os 
estudantes Mário Barros e Evandro Nunes têm que realizar exames no mês de Julho, pelo 
que tal facto implica a sua presença em Leiria durante aquele mês, com as implícitas 
despesas que tal situação lhes acarretará. 

Dado que os seus recursos económicos são parcos para suportarem as despesas 
inerentes ao alojamento e à alimentação durante aquele período, propõe-se que, a titulo 
excepcional, lhes seja pago o montante da bolsa no mês de Julho atendendo ao significativo 
atraso com que iniciaram o ano lectivo. 

A Câmara, após analisar o assunto, delibera por una nimidade concordar 
com o proposto, concedendo também no mês de Julho d e 2005 o montante de 
€350,00 (trezentos e cinquenta euros), corresponden te ao valor da bolsa atribuída aos 
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alunos Mário Barros e Evandro Nunes, considerando q ue iniciaram as aulas dos 
respectivos cursos quando estes já se encontravam e m fase adiantada e ainda pela 
precariedade da sua situação económica.  

** 

Ponto número dezanove 
CONTRATO DE CEDÊNCIA DE TERRENO NO VALE DO LAPEDO, FREGUESIA DE 
SANTA EUFEMIA  
N.º 1049/05 A Câmara Municipal de Leiria, em colaboração com o Instituto Português de 
Arqueologia, propõe a elaboração um projecto museológico para o Vale do Lapedo, que tem 
como objectivo a concepção de uma exposição organizada em torno de dois pavilhões pré-
fabricados, para dar a conhecer ao público em geral os resultados dos trabalhos 
arqueológicos efectuados no sítio arqueológico - Abrigo do Lagar Velho, e a sua 
contextualização histórico-arqueológica à escala nacional e internacional. 

De forma a procurar apoio financeiro para o projecto, estão a ser elaboradas 
duas candidaturas a dois programas de financiamento - LEADER+ e PIQTUR. 

Para garantir a formalização das candidaturas, o Município de Leiria tem de ser 
proprietário do terreno de implantação do projecto, ou garantir a cedência daquele por um 
período não inferior a 5 anos. 

Neste sentido, propõe-se a realização de um contrato de comodato  entre o Município de 
Leiria e o Proprietário designado na respectiva minuta que a seguir se transcreve, para 
cedência de um terreno no Vale do Lapedo. 

MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, N.I.P.C. 
505 181 266, representado pela Presidente Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 
Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente 
na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, 
como primeiro outorgante e Adriano da Cruz Gaio, casado, natural da freguesia de 
Caranguejeira, concelho de Leiria, residente em Rua Frei Joaquim das Neves, Souto do 
Meio, freguesia da Caranguejeira, concelho de Leiria, portador do bilhete de identidade 
número 4165497, emitido em 04/11/2003, por Arquivo de Identificação de Leiria e válido até 
07/10/2014, contribuinte fiscal n.º 170 925 315, que outorga na qualidade de representante 
legal da sociedade “Adriano Gaio - Construções L.da”, com sede em Rua Frei Joaquim das 
Neves, n.º 106, Souto do Meio, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, contribuinte 
fiscal número 506 819 159, como segunda outorgante, é celebrado o presente contrato de 
comodato que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

A segunda outorgante entrega gratuitamente o prédio rústico, sito em Carrapital, freguesia 
de Santa Eufémia, concelho de Leiria, composto por Pinhal, com área de 3960m2, a 
confrontar do norte com penedos, do sul com estrema da freguesia, do nascente com José 
Sarraipa e do poente com Joaquina de Jesus e Outro, inscrito na respectiva matriz sob o 
artigo n.º 3065 e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 
2833/20021031, a seu favor, com o valor tributável de 405,85 EUR, ao primeiro outorgante 



 

CMLeiria/ Acta n.º 23 de 2005.06.20 

0001135(67) 

para que este o utilize para fins de divulgação do património histórico local nele instalando 
duas estruturas amovíveis, fazendo seus os respectivos proventos. 

Cláusula Segunda 

O primeiro outorgante compromete-se a não dar ao prédio uso diferente do que fica 
consignado na cláusula primeira. 

Cláusula Terceira 

O primeiro outorgante obriga-se a conservar em bom estado o prédio entregue pelo 
presente contrato, sendo da sua exclusiva competência a gestão do mesmo e da sua 
responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações. 

Cláusula Quarta 

Este contrato vigorará pelo prazo de cinco anos, a contar da data da sua assinatura, findo o 
qual deverá o primeiro outorgante restituir o imóvel à segunda outorgante, no estado em 
que o recebeu. 

Cláusula Quinta  

Em tudo o que for omisso, o presente contrato reger-se-á pelas disposições legais 
aplicáveis. 

Cláusula Sexta 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 
artigo6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo3.º do 
Código do Imposto do Selo. 

Este contrato é feito em duplicado, composto por duas páginas e devidamente assinado por 
ambas as partes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas 
cláusulas. 

Leiria, ___ de _________ de 2005. 

 

Pelo Primeiro Outorgante Pela Segunda Outorgante 

 

_______________________ 

(Isabel Damasceno Vieira de Campos 
Costa) 

 

 

__________________________ 

(Adriano da Cruz Gaio) 

 

A Câmara apreciou a informação n.º 94/2005 da Divis ão de Museus e 
Património, sobre a  minuta do Contrato de Comodato  a celebrar entre o Município e o 
proprietário de uma propriedade situada no Vale do Lapedo, freguesia de Stª Eufemia, 
e atendendo à importante função histórica, cultural  e social do projecto em causa, 
delibera por unanimidade ao abrigo do disposto nas alíneas m) do n.º 2 e 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, e previsto nas G.O.P. (0701/2005/I/293), a aprovação 
da Minuta do contrato em anexo. 
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** 

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: 

10.ª CAMPANHA DE RECICLAGEM DE RADIOGRAFIAS DA AMI – ASSISTÊNCIA 
MÉDICA INTERNACIONAL 

N.º 1050/05 No âmbito da 10.ª campanha de RX, a levar a efeito pela AMI, no período 
de 06 a 24 de Junho de 2004 é solicitada, à semelhança de anos anteriores, a colaboração 
da CML na divulgação da Campanha junto da população do município. A CML tem apoiado 
esta iniciativa da AMI, desde a sua 1.ª edição, sendo que, a colaboração da edilidade no 
âmbito da campanha em causa traduzir-se-á na distribuição de folhetos explicativos, em 
formato A4, na afixação de cartazes (32cmx42xm) em locais públicos e no pedido de apoio 
às rádios locais para inserção de spots de rádio alusivos à campanha. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade prestar a colaboração acima referida, n o âmbito da divulgação da 10.ª 
Campanha de Reciclagem de RX da AMI.  

** 

PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NOS ESTAB ELECIMENTOS 
COMERCIAIS DA PRAIA DO PEDROGÃO – ÉPOCA BALNEAR 200 5 

N.º 1051/05 Considerando que a Praia do Pedrógão acolhe, durante a época Balnear, 
muitos turistas em férias e que, por esse motivo, prolongam a sua actividade nocturna para 
além do horário estipulado no Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços, propõe-se que seja 
concedida 1 hora de tolerância, para além do horário estipulado no n.º 1, do artigo 3.º, do 
Aviso n.º 8126/98 do mencionado Regulamento. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar 
conceder uma hora de tolerância para além do horári o  estipulado no n.º 1, do artigo 
3.º, do Aviso n.º 8126/98 do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestaçã o de Serviços, no período 
compreendido entre 15 de Junho e 15 de Setembro. 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Junta de 
Freguesia de Coimbrão, GNR e aos comerciantes da Pa ia do Pedrógão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA – ACO RDO DE 
COLABORAÇÃO - RECTIFICAÇÃO 

 N.º 1052/05 Considerando que a deliberação n.º 1722/04, aprovada em Reunião de 
Câmara de 29/11/2004, se encontra incorrecta no seu objecto, propõe-se a rectificação da 
referida deliberação. 
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Onde se lê “Obras de Beneficiação do Cemitério de S anta Catarina da 
Serra”, deve ler-se “  Obras de Beneficiação e Aquisição de Terreno para Ampliação do 
Cemitério de Santa Catarina da Serra. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera por unanimidade aprovar a 
rectificação da deliberação n.º 1722/04, devendo co nsiderar-se  “Obras de 
Beneficiação e Aquisição de Terreno para Ampliação do Cemitério de Santa Catarina 
da Serra”. 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DO ARRABAL PARA REQUALIF ICAÇÃO DO 
CEMITÉRIO E DA CAPELA  

N.º 1053/05 Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico um 
pedido formulado pela Junta de Freguesia do Arrabal, para o apoio para a Requalificação 
do Cemitério e da Capela  

A Câmara no uso da competência conferida pela alíne a b) do n.º 6 do 
artigo64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei 5 A/2002 de 11/01, 
delibera, por unanimidade atribuir o apoio á Junta de Freguesia do Arrabal no valor de 
€8.600( oito mil e seiscentos euros). 

Mais delibera que a transferência de verba do Munic ípio de Leiria para a 
respectivas Junta de Freguesia, será efectuada medi ante a apresentação dos autos 
de medição e das respectivas facturas de obra, conf irmados por técnicos do 
Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipa l de Leiria . 

** 

LOTEAMENTO DA ZONA DE EQUIPAMENTO DA QUINTA DA CARV ALHA, 
PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1054/05 Presente o processo relativo à Operação de Loteamento da Zona de 
Equipamento da Quinta da Carvalha, promovido pelo Município de Leiria.  

A Câmara, relativamente ao assunto em epígrafe, para que sirva de título ao 
competente registo predial, delibera por unanimidade o seguinte:  

- O Loteamento da Zona de Equipamento da Quinta da Carvalha e as respectivas 
obras de urbanização incidem sobre os prédios sitos  na Quinta da Carvalha, da 
freguesia de Parceiros, todos propriedade do Municí pio de Leiria, descritos na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria, sob o n .º 2547/20030429, omisso na 
matriz, o n.º 2549/20030429, omisso na matriz, e o n.º 2601/20031128, inscrito na 
matriz urbana n.º 2309, da freguesia de Parceiros, com a área total de 31.356m 2 e as 
seguintes confrontações: 

NORTE – Avenida Troço 2 

SUL – Joana Curado Pinto de Almeida 

NASCENTE – Rotunda 2, Lote 11 e Zona Verde 

POENTE – Rotunda 3 e Rua 
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- O loteamento e os projectos definitivos das obras  de urbanização aprovados, 
respectivamente, pelas deliberações camarárias de 1 1/10/2004 e 30/05/2005 
27/10/2003, tiveram pareceres favoráveis das seguin tes entidades:  

a) SMAS em 30-12-2004; 

b) Ministério da Economia em 25-05-2005; 

c) EDP - Distribuição de Energia S.A. em 30-05-2005 ; 

d) Portugal Telecom em 30-05-2005; 

e apresenta, de acordo com a Planta de Síntese as s eguintes características:  

- Área Máxima de Construção Acima da Cota de Soleir a – 8.150m2 

- Número de lotes e respectivas áreas, finalidade, área de construção e número 
de pisos de cada um: 

LOTE - A  

Área do Lote – 4.331,00m 2  

Tipo de Ocupação – Equipamento  

Área de Construção – 1.500,00m 2 

Número de Pisos – cave + 3 pisos 

NORTE: Arruamento  

SUL: Joana Curado Pinto de Almeida 

NASCENTE: Espaço Verde / Pedonal 

POENTE: Lote B  

LOTE - B  

Área do Lote – 5.176,00m 2  

Tipo de Ocupação – Equipamento   

Área de Construção – 2.500,00m 2 

Número de Pisos – cave + 3 pisos 

NORTE: Arruamento  

SUL: Joana Curado Pinto de Almeida 

NASCENTE: Lote A  

POENTE: Arruamento 

LOTE - C  

Área do Lote – 3.317,00m 2  

Tipo de Ocupação – Equipamento  

Área de Construção – 1.650,00m 2 

Número de Pisos – cave + 3 pisos 

NORTE: Arruamento  
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SUL: Arruamento 

NASCENTE: Lote D  

POENTE: Arruamento 

LOTE - D 

Área do Lote – 2.587,00m 2  

Tipo de Ocupação – Equipamento  

Área de Construção – 1.000,00m 2 

Número de Pisos – cave + 3 pisos 

NORTE: Arruamento  

SUL: Arruamento 

NASCENTE: Espaço Verde / Pedonal  

POENTE: Lote C 

LOTE - E  

Área do Lote – 3.025,00m 2  

Tipo de Ocupação – Equipamento  

Área de Construção – 1.500,00m 2 

Número de Pisos – cave + 3 pisos 

NORTE: Arruamento  

SUL: Arruamento 

NASCENTE: Espaço Verde / Pedonal  

POENTE: Espaço Verde / Pedonal 

São integrados no domínio público municipal: 12.920 m2 de terreno destinados 
a: Arruamentos, Estacionamentos, Passeios, Espaços Verdes e Posto de 
Transformação conforme Planta de Áreas do Domínio P úblico Municipal. 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram vinte 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 20 de Junho de 2005. 
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A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

___________________________ 


