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Acta n.º 22 
Aos treze 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.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
 MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes esteve 
ausente da reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

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

** 

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. 

** 
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Presente a Acta da Reunião de 6 de Junho, cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 
ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

1972/79  Luís Pereira Faustino 

745/00  Cofragens Rio Velho, Ldª. 

394/02 José Magalhães Ferreira 

952/03 Maria Manuela Ferreira Pereira Ribeiro 

462/04 Manuel Filipe 

1046/04  Idalina de Jesus Gaspar 

1156/04  José Luciano Ribeiro Antunes 

1508/04  A Encosta – Construções, S.A. 

1532/04  Matilde Valente Oliveira Clemente Sousa 

4/05 Genabu Djaló 

12/05 Cooperativa Agrícola dos Concelhos de Leiria e Marinha 
Grande 

120/05 Lidl & Companhia – Lojas Alimentares 

171/05 Costa Gameiro & Filhos, Ldª. 

398/05 Diamantino Vicente Antunes de Faria 

399/05 Diamantino Vicente Antunes de Faria 

 

Ponto número dois 
Análise do seguinte processo de licenciamento industrial: 

28/04 Marcelino Dinis Vitória Feliciano 

 

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

6/04 António José Marques 
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Ponto número quatro 
Relatório dos Serviços de Fiscalização 

 

Ponto número cinco 
Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 54/2005 Construção de Habitação Social em Ortigosa - Informação 
para abertura de concurso 

T – 55/2005 Construção de Habitação Social em Barosa - Informação para 
abertura de concurso 

Ponto número seis 
1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

Ponto número sete 
1. Mercado Levante de Leiria – Anulação de dívida (Int.6192/05) 

2. Mercado Levante da Praia do Pedrógão – Anulação de dívida (Ent.10941/05) 

3. Mercado Levante da Praia do Pedrógão – Funcionamento durante a época balnear 

 

Ponto número oito 
1. Cedência gratuita do autocarro do Município 

2. Tempos Livres “Verão 2005” – 1.º CEB 

 

Ponto número nove 
1. Taça da Europa de Atletismo / 1.ª Liga (Grupo B) - Contrato-Programa 

2. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo (P.A.A.D.) - Época 2005/2006 

 

Ponto número dez 
Apoio à Global Notícias pela iniciativa “Construções na Areia”, a realizar na Praia do 

Pedrógão  
 

Ponto número onze 
1. Festas em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos – Praia do Pedrógão 

2. Apoio à Junta de Freguesia dos Milagres - Aquisição de uma parcela de terreno 
para ampliação do cemitério 

3. Apoios à Junta de Freguesia de Regueira de Pontes para aquisição de 
equipamento e execução de obras no  parque de lazer da Charneca da Regueira 
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4. Apoio à Junta de Freguesia da Chainça 

5. Apoio à Junta de Freguesia da Carreira para obras de beneficiação do cemitério 

6. Apoio à Junta de Freguesia de Regueira de Pontes – Cemitério das Chãs - 
drenagem de águas pluviais 

7. Protocolo com a firma Salvador Caetano 

 

Ponto número doze 
1. Alterações ao trânsito - Leiria Rock - Ratificação do Despacho da Sr.ª Presidente 

2. Novo Circuito de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros em Leiria - 
Abertura e análise das propostas ao Concurso de Ideias para o nome e imagem 
gráfica do circuito 

 

Ponto número treze 
Renovação do Contrato de Licença da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira como 

Centro de Certificação ECDL (Carta Europeia de Condução Informática) e apresentação de 
Relatório de Actividade 2003/2004 
 

Ponto número catorze 
Leiria a Marchar 

** 

Período Antes da Ordem do Dia 

NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LEIRISPORT, EM. 

N.º 0951/05 Na sequência dos pedidos de renúncia apresentados por dois membros do 
actual Conselho de Administração da Leirisport, E.M., a Senhora Presidente, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, propõe que a Câmara nomeie um novo Conselho de Administração da Leirisport 
- Desporto Lazer e Turismo, EM, composto pelos seguintes elementos: 

- José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

- João Paulo Baixinho Empadinhas 

- Daniel Vieira Pereira 

Sendo José Manuel Seabra Benzinho da Silva o Presidente. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 6 (seis) votos a  favor e 2 (dois) votos contra, 
nomear o Conselho de Administração da Leirisport – Desporto Lazer e Turismo, EM., 
composto pelos seguintes membros: 
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- José Manuel Seabra Benzinho da Silva, que será o Pre sidente 

- João Paulo Baixinho Empadinhas 

- Daniel Vieira Pereira 

Mais delibera, para os efeitos do disposto na alínea  c) do n.º 1 do artigo 19.º 
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à Admin istração Local por força do 
disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, 
conjugado com os artigos 1.º e 37.º da Lei n.º 58/9 8, de 10 de Agosto, considerar de 
reconhecido interesse público o cargo de Administra dor para o qual foi nomeado o 
funcionário da Câmara Municipal de Leiria João Paulo  Baixinho Empadinhas, Chefe 
da Divisão da Juventude e Desporto, em regime de co missão de serviço, a qual, em 
virtude desta nomeação, se suspende. 

** 
Ponto número um 
N.º 0952/05 Processo n.º 1972/79 - (fl. - 243) 

De Luís Pereira Faustino, residente na Rua Principal, na localidade de 
Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura para legalização 
da alteração e ampliação de um pavilhão (construção de telheiros), situados em Alto Vieiro, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/08, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera por unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura da operação urbanística acima refer ida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 180 dias os respectivos projectos de 
especialidade; 

2.º apresentar planta à escala 1/1000, com a totali dade da propriedade 
devidamente delimitada e elaborada sobre levantamen to aerofotogramétrico 
actualizado; 

3.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde e ICERR – 
Instituto para a Conservação e Exploração da Rede R odoviária / Instituto de Estradas 
de Portugal – EP (dos quais deverá ser dado conheci mento ao requerente). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 0953/05 Processo n.º 745/00 - (fl. - 349) 

De Cofragens Rio Velho, Ldª., com sede na Rua do Carmo, n.º 33, na 
localidade de Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura para alteração de uma moradia unifamiliar e construção de muro, a levar a 
efeito em Lavradio, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/06, 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 prever a cedência de espaço ao domínio público,  devendo ainda ceder 
o espaço do lado Norte entre o muro e o limite da p ropriedade, face às comunicações 
anteriores da Junta de Freguesia de Marrazes; 

2.º apresentar no prazo de seis meses: 

2.1 projecto de muros rectificado (zona da entrada) , devendo cumprir com 
os alinhamentos constantes da folha 364 (da qual de verá ser dado conhecimento à 
requerente); 

2.2 apresentar certidão da Conservatória relativa à  propriedade em causa, 
devidamente actualizada; 

3.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá: 

3.1 o espaço destinado ao domínio público encontrar -se devidamente 
infra-estruturado, com materiais semelhantes aos ex istentes na zona e de acordo com 
as indicações dos Serviços de Fiscalização do Depar tamento de Obras Municipais; 

3.2 apresentar certidão da Conservatória rectificad a em relação ao mesmo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0954/05 Processo n.º 394/02 - (fl. - 117) 

Retirado. 

** 

N.º 0955/05 Processo n.º 952/03 - (fl. - 301) 

De Maria Manuela Ferreira Pereira Ribeiro, residente na Urbanização dos 
Camarinhos, Lote 71 – 2.º Drt.º, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de uma moradia e muros de vedação, a levar a efeito em Vale 
Grande, freguesia de Marrazes. 

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

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 
Residenciais de Baixa Densidade, inserindo-se ainda o local na área de intervenção dos 
estudos do Plano de Pormenor de Leiria Norte. 
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O pedido foi ainda objecto de parecer por parte do Departamento de Urbanismo, 
relativamente ao arruamento proposto, tendo sido referido que o mesmo se inseria no 
loteamento confinante n.º 14/03. 

Analisado o processo ao abrigo do 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, 
bem como sob o ponto de vista urbanístico, e após deslocação ao local, verifica-se que: 

1.º não comprova a legitimidade em relação à intervenção no espaço referido como 
arruamento, dado que este se insere na propriedade afecta ao loteamento confinante, 
sendo referido no mesmo a cedência do referido espaço para execução de arruamento e 
instalação de infra-estruturas afectas ao loteamento; 

2.º o local não se encontra devidamente infra-estruturado, não se encontrando 
servido de arruamento devidamente pavimentado e dotado do perfil previsto no n.º 6 do 
artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

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

A Câmara, concordando com a informação prestada pel o Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/06 e respectiva p roposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar a 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. 

** 

N.º 0956/05 Processo n.º 462/04 - (fl. - 35) 

De Manuel Filipe, residente Rua D. José Alves Correia da Silva, n.º 354, na 
localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alteração e ampliação de um edifício, situado em Cruz da Areia, freguesia de Barreira, para 
instalação comercial. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 com o seguinte teor: 

“Relativamente ao presente pedido e após análise do mesmo, verifica-se que: 

1.º as construções existentes no local não se encontram licenciadas na sua 
totalidade, não sendo apresentados elementos em relação ao mesmo; 

2.º o Ministério da Economia - Direcção Regional do Centro, refere não se 
encontrar o pedido correctamente instruído com a totalidade dos elementos, para emitir o 
respectivo parecer; 

3.º o Ministério da Defesa Nacional – Exercito Português, emitiu parecer 
desfavorável; 

4.º o Instituto de Estradas de Portugal – EP, refere que o local se encontra 
inserido na zona de protecção do IC36. 
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Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho.” 

A Câmara, concordando com a informação prestada pel o Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 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 60 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

Mais delibera informar o requerente que deve no pra zo acima referido (60 dias) 
apresentar elementos no sentido de se avaliar a pos sibilidade de legalização, das 
obras existentes no local e não licenciadas.  

Delibera ainda dar conhecimento dos pareceres emiti dos pelo Ministério da 
Economia - Direcção Regional do Centro, Ministério da Defesa Nacional – Estado 
Maior do Exército, Instituto de Estradas de Portugal  – EP, Governo Civil, Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e Centro de  Saúde.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0957/05 Processo n.º 1046/04 - (fl. - 499) 

De Idalina de Jesus Gaspar, residente em Mata do Casal Galego, freguesia de 
Vermoil, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 
edifício habitacional, situado em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/06, 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 prever a cedência ao domínio público do espaço destinado a 
arruamento, do lado Poente a partir do edifício, de  acordo com o previsto no Plano de 
Urbanização da Praia do Pedrógão, que se encontra e m fase de aprovação; 

2.º o espaço acima indicado deverá ser devidamente infra-estruturado de 
acordo com indicações a fornecer pelo Departamento de Obras Municipais, e de 
acordo com o previsto no Plano de Urbanização; 

2.1 o espaço existente do lado Nascente e Norte, de verá igualmente ser 
devidamente pavimentado, de acordo com indicações a  fornecer pelos Serviços de 
Fiscalização do Departamento de Obras Municipais, co m materiais semelhantes aos 
existentes na zona; 

3.º apresentar certidão da Conservatória rectificad a face ao acima 
indicado, e tendo ainda em conta que o espaço exist ente do lado Norte/Nascente é 
passagem pública, de acordo com a Junta de Freguesi a de Coimbrão; 
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4.º garantir os alinhamentos previstos no Plano de Urbanização acima 
referido; 

5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício, devendo garantir-se a continu idade do mesmo; 

6.º os lugares de estacionamento encravados deverão  ser afectos à 
mesma fracção, aquando da constituição da proprieda de horizontal; 

7.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas dos arruamento conf inantes; 

8.º apresentar os projectos de especialidade no pra zo de seis meses, 
nomeadamente: 

8.1 projecto eléctrico; 

8.2 projecto de estabilidade rectificado de acordo com o previsto na 
arquitectura, no que se refere às dimensões das var andas; 

9.º prever o cumprimento do disposto na informação do Departamento de 
Obras Municipais (do qual deverá ser dado conhecimen to à requerente / folha 407), 
relativamente à drenagem de águas pluviais; 

10.ºpreviamente à emissão da licença deverá cumprir  com as 
condicionantes indicadas no parecer dos Serviços Mu nicipalizados de Água e 
Saneamento (do qual deverá ser dado conhecimento ao  requerente / folhas 75 e 76), 
relativamente à remoção e construção de novo colect or de águas residuais 
domésticas; 

11.º no acto do levantamento do alvará de licença d e construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €10.000,00 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, na  qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0958/05 Processo n.º 1156/04 - (fl. - 258) 

De José Luciano Ribeiro Antunes, residente na Rua dos Campinos n.º 49, 
freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 
edifício de habitação a levar a efeito na Rua de Santo António do Carrascal, n.º 19, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/07, 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: 
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1.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 
Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, nomeadam ente no que se refere ao disposto 
no n.º 4 do artigo 16.º (relativamente às paredes e xteriores) e artigos 22.º e 47.º 
(disponibilidade de água e meios de extinção de inc êndios); 

2.º garantir o cumprimento do Código Civil, relativ amente às propriedades 
confinantes; 

3.º efectuar a reposição das infra-estruturas que e ventualmente venham a 
ser danificadas na via pública, previamente à emiss ão da autorização de utilização; 

4.º apresentar estimativa de custo actualizada face  ao actualmente 
previsto no Regulamento Municipal de Operações Urba nísticas, previamente ao 
licenciamento; 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0959/05 Processo n.º 1508/04 - (fl. - 34) 

De A Encosta - Construções, S. A., com sede na Rua das Fontaínhas, n.º 71, 
na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 
legalização de um pavilhão, situado em Calmeiras, freguesia de Pousos. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 com o seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício numa zona definida no Plano Director Municipal como Área Industrial. 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se  
que: 

1.º o pedido não cumpre com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 49.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, no que se refere ao afastamento da construção 
ao limite da propriedade do lado Sul/Poente; 

2.º não apresenta planta de implantação com indicação dos arranjos exteriores, 
não sendo possível avaliar quanto ao cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 4 do 
artigo 49.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 
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3.º as confrontações da propriedade indicadas no documento comprovativo de 
legitimidade não se encontram de acordo com o existente no local, nomeadamente no que 
se refere aos arruamentos. 

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

A Câmara, concordando com a informação prestada pel o Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 e respectiva p roposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar a 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. 

** 

N.º 0960/05 Processo n.º 1532/04 - (fl. - 73) 

De Matilde Valente de Oliveira Clemente Sousa, residente na Rua de 
Martingil, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 
ampliação e alteração de um estabelecimento de restauração e bebidas, situado na Rua de 
Martingil, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/07, 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, devendo cumprir 
com o indicado nos pareceres emitidos pelo Centro d e Saúde e Serviço Nacional de 
Bombeiros e Protecção Civil (dos quais deverá ser d ado conhecimento à requerente). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0961/05 Processo n.º 4/05 - (fl. - 45) 

De Genabu Djalo, residente na Rua Afonso Lopes Vieira, r/c - D, freguesia de 
Pataias, concelho de Alcobaça, referente ao pedido de autorização para alteração de uso de 
um espaço comercial, situado no Edifício D. João III, 1.º Andar - Loja n.º 55 – Av. Cidade de 
Maringá, freguesia de Leiria, para salão de cabeleireiro, manicure e pedicure. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/07, 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 e autorizar o licenciament o da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 
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1. respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

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

3. colocar aviso de publicidade no local da obra, d e acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º  555/99 de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

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

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

6. após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias,  proceder à 
desocupação do espaço público, ao levantamento do e staleiro, se o houver, e à 
limpeza do local da obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Le i n.º 177/01, de 4 de Junho, e no 
artigo 120.º do RMOUCL; 

7. requerer autorização de utilização, nos termos d os artigos 63.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado  pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 
de Junho e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9. cumprir com o disposto no parecer emitido pelo C entro de Saúde (do 
qual deverá ser dado conhecimento à requerente); 

10. apresentar os seguintes documentos: 

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

b) termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo d a Portaria n.º 1105/2001, de 
18 de Setembro; 

c) declaração do empreiteiro relativa à adjudicação  da obra por parte do 
titular da operação urbanística; 

d) fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete 
de identidade, passaporte, autorização de residênci a ou documento equivalente 
nos termos da lei, no caso de pessoa singular, ou c ertidão do registo comercial e 
cartão de identificação de pessoa colectiva, no cas o de pessoa colectiva); 

e) título de registo na actividade (original e foto cópia), conforme disposto 
nos artigos 6.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de  9 de Janeiro; 
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f) apólice de seguro a que se refere a alínea b) do  n.º 1 do artigo 1.º da 
Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro, (seguro de  acidentes de trabalho), 
acompanhado do recibo válido comprovativo do respec tivo pagamento; 

g) plano de Segurança e Saúde; 

h) livro de obra, com menção do termo de abertura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0962/05 Processo n.º 12/05 - (fl. - 142) 
De Cooperativa Agrícola dos Concelhos de Leiria e Mar inha Grande, com 

sede na Avenida 22 de Maio, referente ao projecto de arquitectura / licenciamento para 
legalização da alteração de um pavilhão situado na Rua D. Carlos I, na localidade de 
Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/08, 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 e autorizar o licenciament o da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1. respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

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

3. colocar aviso de publicidade no local da obra, d e acordo com o previsto 
no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

4. Requerer autorização de utilização, nos termos d os artigos 63.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado  pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 
de Junho, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

5. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

6. apresentar os seguintes documentos: 

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

b) termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo d a Portaria n.º 1105/2001, de 18 
de Setembro; 
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c) declaração do empreiteiro relativa à adjudicação  da obra por parte do 
titular da operação urbanística; 

d) fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete 
de identidade, passaporte, autorização de residênci a ou documento equivalente nos 
termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certi dão do registo comercial e cartão 
de identificação de pessoa colectiva, no caso de pe ssoa colectiva); 

e) alvará de classificação do empreiteiro (original  e fotocópia), conforme o 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, d e 9 de Janeiro; 

f) livro de obra, com menção do termo de abertura; 

g) termo de responsabilidade do técnico autor do pr ojecto de estabilidade, 
relativo aos últimos elementos apresentados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0963/05 Processo n.º 120/05 - (fl. - 220) 

De Lidl & Companhia, com sede na Rua Pé de Mouro, n.º 18, Linhó, concelho 
de Sintra, referente ao projecto de arquitectura para construção de um espaço comercial 
destinado a um supermercado, a levar a efeito na Rua da Carreira de Tiro, na localidade de 
Choisa, freguesia de Marrazes. 

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

1.º cumprir com os condicionalismos indicados pelo Departamento de 
Obras Municipais, relativamente à rede viária e dren agem de água pluviais (do qual 
deverá ser dado conhecimento à requerente– folha n. º 277 / verso); 

2.º assegurar durante a execução da obra, a estabil idade do solo e 
edificações confinantes; 

3.º a mobilidade no interior do edifício, bem como os lugares de 
estacionamento destinados a pessoas com mobilidade condicionada, deverão 
encontrar-se de acordo e ser dimensionados nos term os do previsto nos Capítulos III 
e IV do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, respe ctivamente; 

4.º apresentar corte CD (escala 1/200) abrangendo o  arruamento, com 
indicação dos afastamentos ao eixo bem como respect ivas cotas altimétricas; 

5.º apresentar alçados da totalidade dos muros de s uporte a executar, 
devendo ainda apresentar projecto devidamente instr uído relativamente a muros de 
vedação, no caso de se pretender a sua execução; 

6.º apresentar os projectos de especialidade no pra zo de seis meses, 
incluindo projecto de drenagem de águas pluviais re lativo aos espaços a ceder ao 
domínio público bem como áreas envolventes do edifí cio, devendo prever a 
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construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no arti go 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

7.º os elementos de publicidade, deverão ser object o de posterior 
licenciamento específico; 

8.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €8.000,00 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, na  qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal”; 

9.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá: 

9.1 executar a pavimentação do arruamento de acordo  com os 
condicionalismos indicados e constantes na folha n. º 275 do presente processo, 
incluindo passeio com 2,25m de largura na totalidad e da frente da propriedade, bem  
como sinalização horizontal e vertical, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos 
Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

9.2 ceder ao domínio público o espaço acima indicad o destinado a 
alargamento do arruamento, devendo apresentar certi dão da Conservatória 
rectificada em relação ao mesmo; 

Mais delibera dar conhecimento à requerente dos pare ceres emitidos pelo 
Ministério da Defesa Nacional - Força Aérea, EDP Dis tribuição – Energia, S.A., e 
Centro de Saúde. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0964/05 Processo n.º 171/05 - (fl. - 52) 

De Costa Gameiro & Filhos, Ldª., com sede na Rua do Carmo, n.º 29, na 
localidade de Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de uma moradia bifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito 
na Travessa da Cova – Lavradio, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 com o seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um edifício 
numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais 
de Baixa Densidade. 

Para o local foram já anteriormente apresentados pedidos de licenciamento com 
os números 1309/99 e 485/02, tendo os mesmo sido indeferidos, dado que o local não se 
encontra servido por arruamento público, e o espaço indicado como Travessa da Cova face 
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ao pedido de licenciamento anteriormente apresentado para o local n.º 508/98, é logradouro 
da propriedade confinante Norte. 

Verifica-se que os motivos que fundamentaram os pareceres desfavoráveis 
anteriores destes serviços se mantêm, verificando-se ainda que o pedido não se encontra 
instruído com documento comprovativo de legitimidade. 

Nestas condições e, analisado o processo ao abrigo do 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, bem como sob o ponto de vista urbanístico, emite-se parecer 
desfavorável, propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 5 do 
artigo 24.º do Decreto-Lei já referido.” 

A Câmara, concordando com a informação prestada pel o Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 e respectiva p roposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar a 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. 

** 

N.º 0965/05 Processo n.º 398/05 - (fl. - 39) 

De Diamantino Vicente Antunes de Faria, residente Rua Nossa Senhora das 
Dores, n.º 6, freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura para construção de 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito em Vale Verde, freguesia de 
Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 com o seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 
Residenciais de Baixa Densidade. 

Analisado o processo ao abrigo do 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, 
bem como sob o ponto de vista urbanístico, e após deslocação ao local, verifica-se que o 
mesmo não se encontra servido de infra-estruturas, nomeadamente viárias, não se 
encontrando o arruamento devidamente pavimentado e dotado do perfil previsto no n.º 6 do 
artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

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

A Câmara, concordando com a informação prestada pel o Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 e respectiva p roposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, para no p razo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

N.º 0966/05 Processo n.º 399/05 - (fl. - 39) 

De Diamantino Vicente Antunes de Faria, residente Rua Nossa Senhora das 
Dores, n.º 6, freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura para construção de 
uma moradia unifamiliar e muros, a levar a efeito na Travessa Luís Paiva, freguesia de 
Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 com o seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 
Residenciais de Baixa Densidade. 

Analisado o processo ao abrigo do 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, 
bem como sob o ponto de vista urbanístico, e após deslocação ao local, verifica-se que o 
mesmo não se encontra servido de infra-estruturas, nomeadamente viárias, não se 
encontrando o arruamento devidamente pavimentado e dotado do perfil previsto no n.º 6 do 
artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

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

A Câmara, concordando com a informação prestada pel o Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/07 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 dois 

N.º 0967/05 Processo de Licenciamento Industrial n. º 28/04 - (fl. - 76) 

De Marcelino Dinis Vitória Feliciano, residente na Rua D. Maria Elisa, n.º 620, 
referente ao projecto de instalação de um estabelecimento industrial do tipo 4, destinado ao 
fabrico de pastelaria no lugar de Barreiros, freguesia de Amor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/07 (Sector de 
Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto nos artigos 11.º e 
12.º do Decreto-Lei n.º 69/03, de 4 de Abril, n.º 5  do artigo 5.º do RELAI, aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril, e co m a Portaria n.º 473/03 de 11 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o pedido de  autorização para a instalação 
do estabelecimento industrial, condicionado ao segu inte: 
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1.º durante a laboração deverá ser dado cumprimento  às seguintes 
condições: 

1.1 parecer da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral; 

1.2 parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvi mento Regional do 
Centro; 

1.3 parecer da Inspecção de Trabalho; 

1.4 parecer da Junta de Freguesia de Amor; 

1.5 Anexo I, sempre que aplicáveis, e que se consid eram parte integrante 
deste parecer; 

2.º apresentar pedido de vistoria à Câmara Municipa l de Leiria, 8 dias 
antes do inicio da exploração, devendo o pedido de vistoria ser acompanhado de 
todos os elementos disponíveis comprovativos do cum primento das condições 
impostas no ponto 3, nos termos do artigo 14.º do D ecreto Regulamentar n.º 8/03 de 
11 de Abril; 

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

Mais delibera dar conhecimento da decisão favorável relativamente à 
aprovação do projecto às entidades consultadas e à Direcção Regional do Centro do 
Ministério da Economia, nos termos do n.º 4 e n.º 5 do artigo 12.º do Decreto 
Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril. 

Delibera ainda dar conhecimento ao requerente dos p areceres emitidos 
pela Direcção Regional de Agricultura da Beira Lito ral (folha 54), Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (f olhas 32 e 33), Inspecção de 
Trabalho (folhas 64 a 70) e Junta de Freguesia de A mor (folha 16). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 

N.º 0968/05 Processo de Licenciamento de Combustíve is n.º 6/04 - (fl. - 142) 

De António José Marques, residente na Estrada da Guia, n.º 825, freguesia de 
Bidoeira de Cima, referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de um 
posto de abastecimento de combustíveis em Casais da Bidoeira, freguesia de Bidoeira de 
Cima. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/07 (Sector de 
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Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 
267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/0 3, de 10 de Outubro, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º previamente à emissão do alvará de licença de o bras, a emitir 
futuramente através do processo de obras n.º 1244/0 3, deverá apresentar as apólices 
dos seguros de responsabilidade civil do empreiteir o, no valor mínimo de 
€1.000.000,00, e do responsável técnico pela execuç ão da instalação, no valor mínimo 
de €250.000,00, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 13.º da Portaria 
n.º 1188/03, de 10 de Outubro; 

2.º a instalação deverá ser executada dentro do pra zo que vier a ser 
concedido para a execução das obras, ao abrigo do D ecreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de Junho, a que se 
refere o processo de obras n.º 1244/03; 

3.º a construção da instalação deverá obedecer ao p rojecto aprovado e 
normas legais e regulamentares em vigor; 

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

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

Mais delibera que seja remetido ao requerente um exe mplar autenticado do 
projecto aprovado, bem como cópia dos pareceres do Serviço Nacional de Bombeiros 
e Protecção Civil e Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quatro 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

N.º 0969/05 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Maio. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

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 – 54/2005 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM ORTIG OSA - INFORMAÇÃO 
PARA ABERTURA DE CONCURSO 

N.º 0970/05 Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais propondo a 
aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em epígrage, com 
vista à abertura de um concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 
48.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, no valor estimado de €193.207,61. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unani midade aprovar o respectivo 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar  abrir um concurso público 
nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artig o 48.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 
de Março, no valor estimado de €193.207,61. 

** 

T – 55/2005 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM BAROSA  - INFORMAÇÃO 
PARA ABERTURA DE CONCURSO  

N.º 0971/05 Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais propondo a 
aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em epígrage, com 
vista à abertura de um concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artigo 
48.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, no valor estimado de €199.755,54. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unanim idade aprovar o respectivo 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar  abrir um concurso público 
nos termos do n.º 2 do artigo 47.º e n.º 1 do artig o 48.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 
de Março, no valor estimado de €199.755,54. 

** 

Ponto número seis 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 0972/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 09 de Junho de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.908.866,37 sendo de Operações 
Orçamentais €4.092.999,97 e de Operações de Tesouraria €815.866,40. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 
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N.º 0973/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 6 a 9 de Junho de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 4063, 4092, 4093, 4187, às Ordens de Pagamento de Tesouraria 
n.ºs: 187, 271 a 301, 303 a 306, 310, 333 a 335, 337, e às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 376, 378, 1204, 1567, 1569, 1635, 1643, 1594, 2160, 2253 a 2257, 2161, 
3056, 3165, 3171, 3182, 3195, 3219, 3237, 3249, 3313, 3315, 3330, 3332, 3402, 3404, 
3515, 3615, 3634, 3636, 3638, 3639, 3653, 3656, 3744, 3754 a 3757, 3763, 3776 a 3799, 
3782, 3801 a 3803, 3805, 3807, 3808, 3813, 3814, 3828, 3849, 3905, 3914, 3918, 3920, 
3921, 3923 a 3926, 3930, 3931, 3939, 3959 a 3972, 3974, 3975, 3977, 3978, 3980, 3981, 
3983 a 3985, 3988, 3990 a 3995, 3997, 4003 a 4006, 4008, 4020, 4022, 4023, 4025, 4030, 
4033, 4035 a 4037, 4041, 4048, 4052, 4053, 4056, 4067,4069 a 4072, 4074 a 4080, 4082 a 
4087, 4089, 4095, 4098, 4099, 4105, 4109, 4114 a 4121, 4212, 4261, a no valor total de  
€362.708,30.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número sete 

MERCADO LEVANTE DE LEIRIA – ANULAÇÃO DE DÍVIDA (INT. 6192/05) 

N.º 0974/05 Presente a informação que mereceu  a confirmação do Sr. Encarregado do 
Mercado, propondo a anulação das taxas de ocupação de terrado do Mercado Levante de 
Leiria, dos documentos de receita n.ºs 14307, 16852, 19493, 22017, 24512, 27212, 29724, 
2100, 4992, 7849 e 10918, no valor total de €273,84 (duzentos e setenta e três euros e 
oitenta e quatro cêntimos), em nome do Sr. Dário Marques Cesteiro, titular do lugar n.º 86, 
por não ter ocupado aquele lugar  nos meses de Junho de 2004 a Abril de 2005, inclusive. 

A Câmara delibera por unanimidade anular os documen tos de receita 
mencionados. 

** 

MERCADO LEVANTE DA PRAIA DO PEDRÓGÃO – ANULAÇÃO DE D ÍVIDA 
(ENT.10941/05) 

N.º 0975/05 Presente a carta de Jorge Manuel Torrado Ferreira, titular do lugar n.º 47 do 
Mercado Levante da Praia do Pedrógão, informando que  não ocupou o lugar no mês de 
Março, por desconhecer que o mesmo lhe tinha sido atribuído. 

Tendo sido tal facto confirmado pelo Encarregado do Mercado, propõe-se a anulação do 
documento de receita n.º 7870/05, no valor de €21,74 (vinte e um euros e setenta e quatro 
cêntimos). 

A Câmara delibera por unanimidade anular o document o de receita 
mencionado. 

** 
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MERCADO LEVANTE DA PRAIA DO PEDRÓGÃO – FUNCIONAMENTO DURANTE A 
ÉPOCA BALNEAR 

N.º 0976/05 Em cumprimento da deliberação N.º1762/04, tomada pela Câmara Municipal 
de Leiria em sua reunião de 2004/12/06, nomeadamente no seu ponto 1.1, é presente a 
proposta de Edital, que estabelecerá as regras de funcionamento da Feira Anual de Verão 
da Praia do Pedrógão, que se submete à aprovação da Câmara: 

 “PROPOSTA DE EDITAL 
N.º    /2005 

FEIRA ANUAL DE VERÃO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO 
Em cumprimento da deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, na sua 

reunião de 2005/06/13, ficam avisados os feirantes do actual Mercado de Levante do 
Pedrógão, que pretendam efectuar a venda na Praia do Pedrógão na época de Verão, de 1 
de Julho a 30 de Setembro de 2005 que devem cumprir as seguintes regras: 

1. A ocupação dos lugares só será mantida pelos mesmos feirantes do 
Mercado Levante, se tiverem em dia todos os pagamentos para com a 
Câmara Municipal de Leiria; 

2. Após o encerramento da Feira, nos lugares de venda apenas poderão 
permanecer as bancadas e coberturas, devendo os locais ficar 
completamente limpos; 

3.   Fora do horário de funcionamento da Feira é expressamente proibida a 
permanência de viaturas e pessoas ; 

Horário de ocupação: 
Todos os dias, das 10h00m às 21h00m.”  

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de aprovar a 
proposta de Edital para publicação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número oito 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 

N.º 0977/05 Presente os seguintes pedidos de cedência gratuita do autocarro do 
Município de 37 lugares: 

- Lar Social do Arrabal – (ENTFE.3527/05), para o próximo dia 22 de Junho; 

- Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - (ENT.12113/05), para o próximo dia 
23 de Junho; 

- Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Correia Mateus – (ENTFE. 3597/05), para o 
próximo dia 24 de Junho; 

- Centro de Convívio da 3.ª Idade da Freguesia de Leiria – (ENT.3047/05 e 15002/05), 
para o próximo dia 27 de Junho. 
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A Câmara delibera por unanimidade autorizar as cedê ncias com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para os dias 
acima referidos.  

** 

TEMPOS LIVRES “VERÃO 2005” – 1.º CEB 

N.º 0978/05 Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é do 
seguinte teor: 

“Considerando a importância crescente que as actividades de Tempos Livres 
assumem no desenvolvimento integral e saudável das crianças, bem como na prevenção de 
comportamentos desviantes, a CML aprovou um conjunto de mecanismos de apoio que 
permitem o enriquecimento dos programas e actividades que, durante o ano lectivo, 
complementam a acção educativa (Deliberação Camarária n.º 145/05 - Acta n.º 5, de 
2005.01.31). 

Contudo, com o aproximar das férias escolares e à semelhança dos anos 
anteriores, urge proporcionar a extensão desses programas, bem como incentivar o seu 
desenvolvimento nas várias comunidades educativas. 

Assim, propõe-se como mecanismo de apoio para os Projectos de Tempos 
Livres “Verão 2005” a desenvolver pelos parceiros das comunidades educativas 
(Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais e Juntas de Freguesia) nos meses de 
Junho (pós actividades lectivas), Julho, Agosto e Setembro (até ao início das actividades 
lectivas) os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS APOIO CML OBS. 

REFEIÇÕES 
(extensão dos programas regulares 

existentes – durante a actividade lectiva) 
(deliberação n.º 1416/04, 

de 11 de Outubro) 
programas com actividades durante todo o 
dia 

alunos carenciados* - € 15,00/mês; 

 
 

N.º ALUNOS 
ENVOLVIDOS NO 

PROGRAMA 
programas com actividades durante parte do 
dia (manhã ou tarde) 

alunos carenciados - €5,00/mês; 

 
 

* De acordo com critérios 
Acção Social Escolar 

TRANSPORTE DE 
ALUNOS PARA AS 

ACTIVIDADES 

 
€0,30/Km 

(Até ao máximo de 1000 
km -   

€300,00/mês) 
 
A candidatura, relativamente aos programas de Tempos Livres de Verão, 

desenvolve-se em duas fases: 
1.ª fase - até 27 de Junho - comunicação aos serviços da CML do projecto a 

desenvolver, actividades previstas, listagem de alunos beneficiários e custo efectivo da 
refeição. 

2.ª fase – comunicação às entidades parceiras do resultado da 
candidatura/aprovação do(s) programa(s) 

No final do programa, as entidades apresentarão o relatório de 
actividades/questionário a fornecer pela Divisão de Acção Educativa Municipal e 
comprovativo de frequência dos alunos beneficiários (registo de assiduidade). 
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A transferência de verbas só se efectivará após a apresentação do relatório de 
actividades a esta CML..” 

Considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 d o artigo 13.º da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, o município dispõe de at ribuições no domínio da 
Educação, que de acordo com a alínea e) do n.º 3 do  artigo 19.º da citada Lei, é 
competência dos órgãos do município apoiar o desenv olvimento de actividades 
complementares de acção educativa na educação pré-e scolar e no ensino básico e 
considerando ainda as alíneas l) do n.º 1 e d) do n .º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
Câmara delibera por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número nove 

TAÇA DA EUROPA DE ATLETISMO / 1.ª LIGA (GRUPO B) - C ONTRATO-PROGRAMA 

N.º 0979/05 No âmbito da realização da Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo 
B), nos dias 18 e 19 de Junho de 2005 no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães 
Pessoa e na sequência do Protocolo de Colaboração estabelecido entre o Município de 
Leiria e a Federação Portuguesa de Atletismo é presente a minuta do contrato-programa 
para a utilização em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

 “CONTRATO-PROGRAMA 
Considerando: 

a) que o Município de Leiria apresentou a candidatura à organização da Taça da 
Europa em Atletismo em parceria com Federação Portuguesa de Atletismo, com a 
cooperação e apoio técnico da “LEIRISPORT”; 

b) que a organização e realização da referida prova foi atribuída a Portugal e por 
inerência ao Município de Leiria; 

c) a Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo B) realiza-se em Leiria nos dias 
18 e 19 de Junho do corrente ano, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães 
Pessoa; 

d) que o Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa dispõe de uma das 
melhores Pistas de Atletismo não só a nível nacional, mas também internacional; 

e) que a “LEIRISPORT” é a entidade responsável pela gestão e exploração do 
Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa; 

f)  que se pretende a existência de uma dinâmica na utilização do Estádio, 
nomeadamente com a organização e realização de eventos desportivos de alto 
nível, de âmbito nacional e internacional; 

g) a importância em continuar a dinamizar, social e comercialmente, o Estádio 
Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, o Concelho e a Região, conferindo-lhe 
vida e animação; 
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h) a necessidade de motivar a comunidade em geral, o tecido juvenil em particular,  a 
frequentar esta infra-estrutura, única no concelho de Leiria, bem como promover o 
turismo no Concelho; 

i)  a relevância em promover actividades de índole recreativa e desportiva, extensiva 
a todas as camadas etárias e sociais; 

j)  que o Município de Leiria pretende que a “LEIRISPORT” desenvolva um conjunto 
de iniciativas na organização e realização do referido evento, utilizando para o 
efeito o Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, os equipamentos aí 
existentes, bem como os recursos humanos desta empresa e a contratar; 

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

Entre:  

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

e 

a “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M.”, pessoa colectiva n.º  505 183 692, com 
sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto pelo 
Presidente do Conselho de Administração, adiante designada por “LEIRISPORT” ou por 2.ª 
Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e em 
execução da deliberação de Câmara tomada em reunião de 16 de Maio de 2005, é 
celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objecto)  

1. O presente contrato-programa tem por objecto definir as condições em que se fará o 
acolhimento, a organização e a realização da Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga 
(Grupo B), de acordo com as necessidades identificadas no Protocolo de 
Colaboração celebrado entre o Município e a Federação Portuguesa de Atletismo e 
a desenvolver/assumir  pela “LEIRISPORT”, de acordo com a listagem em anexo a 
este Contrato e que aqui se dá por reproduzida na integra; 

2. O evento em causa e as suas actividades desportivas terão lugar no Estádio 
Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa. 

Cláusula Segunda 

Obrigações do 1.º Outorgante  

O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar a 2.ª 
Outorgante com a verba de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, para cobertura das despesas decorrentes da cedência/utilização do 
Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e todos os serviços a ela associados, a 
ser paga nas condições expressas na cláusula quarta. 
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Cláusula Terceira 

Obrigações da 2.ª Outorgante 

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

a) assegurar e disponibilizar todos os meios necessários ao bom funcionamento do 
Estádio antes, durante e após o evento, de acordo com o calendário definido pela  
Associação Europeia de Atletismo (EAA) e a Federação Portuguesa de Atletismo 
(FPA), nomeadamente a manutenção, limpeza, gestão, controlo de acessos, 
voluntariado, recursos humanos, segurança privada (postos fixos) do Estádio, 
coordenação dos Planos de Segurança e tudo o que se refira a despesas primárias 
(electricidade, água, gás), sistema de broadcast, sistema de telecomunicações, 
vídeo screen e circuito interno de televisão; 

b) ceder todo o equipamento para a pista de atletismo, homologado pela Federação 
Internacional Atletismo Amador (IAAF), de acordo com as exigências das 
entidades responsáveis pelo evento (EAA e FPA); 

c) cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares a que as actividades a 
desenvolver, ou alguma delas, se encontrem sujeitas, bem como no que se refere 
à utilização da infra-estrutura pelo público em geral; 

d) assegurar que o evento ocorra no estrito cumprimento das normas de segurança 
que lhe sejam aplicáveis, bem como coordenar o Plano de Emergência Externo 
com as diversas entidades e forças de segurança, de acordo com o definido entre 
as partes envolvidas na realização do evento em causa, nomeadamente a 
Federação Portuguesa de Atletismo e o Município de Leiria. 

Cláusula Quarta 

Condições de Pagamento  

1. A verba referida na cláusula segunda será paga do seguinte modo: 

a) 50% do valor aí referido, até ao dia 24 de Junho de 2005; 

b) 50% do valor aí referido, até ao dia 15 de Julho de 2005. 

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

Cláusula Quinta 

Resolução do Contrato 

Em caso de incumprimento pela segunda outorgante das obrigações por si assumidas e 
previstas na cláusula terceira, o primeiro outorgante reserva-se o direito de resolver 
unilateralmente o presente contrato-programa, sem que haja direito a qualquer 
indemnização.  

Cláusula Sexta 

Duração 

O presente contrato-programa vigorará desde a data da sua assinatura até à data em que 
seja efectuado o último pagamento, de acordo com o disposto no ponto 1. da cláusula 
quarta. 
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ANEXO 

LISTAGEM REFERENTE Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO E SERVIÇO S INERENTES 

 

1- Cedência e utilização do Estádio Municipal de Leiria e serviços inerentes: 

a) utilização de áreas de público e VIP; 

b) utilização da pista de atletismo e relvado; 

c) utilização de balneários; 

d) utilização de salas para efeitos administrativos e outros; 

e) utilização de todos os equipamentos e respectivos consumíveis necessários ao 
bom funcionamento do Estádio; 

f)  bilhética; 

g) controlo de acessos; 

h) recursos humanos internos e externos para operar os equipamentos e serviços 
prestados no Estádio; 

i)  segurança privada (postos fixos); 

j)  plano de emergência interno e coordenação do plano de emergência externo; 

k) voluntariado; 

l)  limpeza; 

m) utilização de Videoscreen e circuito interno de TV; 

n) utilização da infra-estrutura de broadcast; 

o) utilização de sistema de telecomunicações. 

 

Espaços Periodo Quantidade  Valor un. Unidade  Valor total 

Estúdio Panorâmico 1 13 a 19 168 €20,00 hora €3.360,00 

Estúdio Panorâmico 2 13 a 19 168 €20,00 hora €3.360,00 

Estúdio Panorâmico 3 13 a 19 168 €20,00 hora €3.360,00 

Estúdio Panorâmico 4 13 a 19 168 €20,00 hora €3.360,00 

Auditório 18,19 16 €35,00 hora €560,00 

Centro Médico 16,17,18,
19 

4 €350,00 dia €1.400,00 

Postos Médicos (8) 18,19 16 €350,00 dia €5.600,00 

Balneários Poente 16,17,18,
19 

4 €520,00 dia €2.080,00 

Balneários Nascente 16,17,18,
19 

4 €520,00 dia €2.080,00 
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Pista de Atletismo 16,17,18,
19 

4 €806,40 dia €3.225,60 

Camarote Presidencial 18,19 2 €750,00 dia €1.500,00 

Corporate Clube 18,19 2 €750,00 dia €1.500,00 

Sala para Câmara de 
Chamada 

17,18,19 32 €25,00 hora €800,00 

Ginásio Atletismo 16,17,18,
19 

48 €35,00 hora €1.680,00 

Arrecadações 13 a 19 7 €75,00 dia €525,00 

Sala de 
cronometragem 
electrónica 

17,18,19 32 €35,00 hora €1.120,00 

Sala de controlo e 
segurança 

18,19 2 €200,00 dia €400,00 

Centro de imprensa 17,18,19 3 €350,00 dia €1.050,00 

Bancada de imprensa 17,18,19 3 €500,00 dia €1.500,00 

Sala fotografos 17,18,19 3 €450,00 dia €1.350,00 

Equipamentos      

Broadcast 17,18,19 3 €4.000,00 dia €12.000,00 

Video Screens 18,19 2 €1.500,00 dia €3.000,00 

Sistema de som 18,19 2 €550,00 dia €1.100,00 

Material de Atletismo 
(IAFF) 

17,18,19 3 €4.500,00 dia €13.500,00 

Serviços      

Recursos Humanos 
Leirisport 

    €12.825,00 

Limpeza      €16.000,00 

Recuperação do 
Relvado 

 

    €8.800,00 

Segurança e controlo 
de acessos 

    €25.000,00 

Bilhética     €15.000,00 

Catering C. 
Presidencial 

    €2.964,40 
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TOTAL     €150.000,00 

(De acordo com a cláusula segunda do presente contrato-programa, ao valor total supra 
citado acresce o IVA à taxa legal em vigor)” 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por  maioria, com os 
votos contra dos vereadores Dr.ª Manuela Santos, En g.ª Isabel Gonçalves e Dr. 
Hélder Roque, nos termos do disposto no artigo 31.º  n.º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de 
Agosto, concordar com a utilização do Estádio Munic ipal de Leiria Dr. Magalhães 
Pessoa e serviços inerentes necessários à realizaçã o da Taça da Europa de Atletismo 
– 1.ª Liga (Grupo B) e aprovar o contrato-programa acima transcrito. 

Mais delibera autorizar a Sr.ª Presidente a proceder  à sua assinatura. 
O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque disse que votou contra por não se 

rever neste contrato para além de considerar que o valor a pagar pela cedência do 
estádio é excessivo.  

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (P.A. A.D.) - ÉPOCA 
2005/2006 

N.º 0980/05 No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo (PAAD), 
propõe o Sr. Vereador Dr. Daniel Pereira que o período de candidaturas decorra de 1 a 31 
de Julho de 2005, devendo,  para o efeito, ser elaborado um Edital a afixar nos locais 
públicos habituais.  

Todas as Associações Desportivas e Recreativas do Concelho que pretendam obter 
subsídios da Câmara para a época desportiva de 2005/2006, deverão apresentar 
candidatura até ao dia 31 de Julho do corrente ano, devendo para o efeito, acompanhá-la os 
seguintes documentos: 

- ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 
candidatam ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto, Juventude e Tempos Livres, 
para a época desportiva 2005/2006; 

- questionário de caracterização do clube; 

- relatório de actividades 2004/2005; 

- relatório de contas 2004/2005; 

- plano de actividades para 2005/2006; 
- questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto, Juventude e Tempos 

Livres e respectivos comprovativos. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade concordar com a 
abertura do período de apresentação de candidaturas  relativas ao Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo (P.A.A.D.) - Época 200 5/2006, mediante as condições 
acima expostas.   

** 
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Ponto número dez 

APOIO À GLOBAL NOTÍCIAS PELA INICIATIVA “CONSTRUÇÕE S NA AREIA” A 
REALIZAR NA PRAIA DO PEDRÓGÃO 

N.º 0981/05 Presente a proposta de atribuição de apoio, mediante o pagamento de 
alojamento de 6 monitores (3 quartos duplos) de 9 para 10 de Agosto de 2005. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, reconhecend o o interesse 
municipal no desenvolvimento e na realização de act ividades de educação e 
sensibilização ambiental, delibera por unanimidade concordar com a atribuição do 
apoio em questão, de acordo com o estipulado na ali ena a) do n.º 4. do artigo 64.º do 
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  

** 

Ponto número onze 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS – PRAI A DO PEDRÓGÃO 

N.º 0982/05 Considerando que: 

- a Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a única 
estância balnear do Concelho de Leiria; 

- existe uma comissão local de festas que promove várias actividades de animação, nas 
quais procura promover as tradições e preservar o espirito da Praia; 

 - a animação funciona como chamariz e factor de captação de afluência de público; 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria coopere com essa comissão na realização de 
actividades mediante uma comparticipação no valor de €6.000,00 (seis mil euros). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em conformi dade com o 
estipulado na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
delibera por unanimidade apoiar as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Aflitos, 
Praia do Pedrógão, com uma verba no valor de €6.000 ,00 (seis mil euros). 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DOS MILAGRES - AQUISIÇÃO  DE UMA PARCELA 
DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 

N.º 0983/05 Foi presente pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães um pedido 
formulado pela Junta de Freguesia dos Milagres, para o apoio para a aquisição de terrenos 
para ampliação do cemitério da Freguesia. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de no uso da 
competência conferida pela alínea b) do n.º 6 do ar tigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Jane iro, atribuir um apoio financeiro no 
valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), à Junta de Freguesia dos Milagres 
para financiamento da aquisição do terreno necessár io à ampliação do Cemitério. 

** 
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APOIOS À JUNTA DE FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES P ARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO  PARQUE DE LAZER DA CHARNECA 
DA REGUEIRA 

N.º 0984/05 A qualidade de vida das populações passa pela oferta de um equipamento 
diversificado que lhes permita não só realizar as suas actividades correntes com a maior 
eficácia, mas também tirar pleno proveito dos seus tempos de lazer.  

É nas zonas de proximidade à habitação que os espaços de lazer se tornam mais 
necessários, pois permitem um usufruto sem o stress provocado pela deslocação para 
lugares mais distantes. 

Dotar as freguesias de espaços de lazer adequados melhorando o nível de qualidade na 
vida local tem sido um objectivo da Câmara, que se vai alcançando com a criação dos 
equipamentos de fruição em tempo de lazer. 

Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio financeiro no valor de 
€20.000,00 (vinte mil euros), para a construção  do parque de merendas. 

A Câmara no uso da competência conferida pela alíne a b) do n.º 6 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada  pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
delibera por unanimidade atribuir à Junta de Fregue sia de Regueira de Pontes um 
apoios no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), pa ra a construção do Parque de 
Merendas. 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DA CHAINÇA 

N.º 0985/05 Foi presente pela Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães um pedido formulado 
pela Junta de Freguesia da Chainça para o apoio para a requalificação da envolvente ao 
Polidesportivo e Valinho do Outeiro. 

Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio financeiro no valor de €30.000,00 
(trinta mil euros), para o efeito. 

A Câmara, no uso da competência conferida pela alín ea b) do n.º 6 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada  pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
delibera porunanimidade atribuir à Junta de Fregues ia  da Chainça um apoio no valor 
de €30.000,00 (trinta mil euros), para a requalific ação da envolvente ao Polidesportivo 
e Valinho do Outeiro. 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DA CARREIRA PARA OBRAS D E BENEFICIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO 

N.º 0986/05 Foi presente pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães um pedido 
formulado pela Junta de Freguesia da Carreira, para o apoio para obras de beneficiação do 
cemitério da Freguesia. 

A Câmara, no uso da competência conferida pela alín ea b) do n.º 6 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada  pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
delibera por unanimidade atribuir o apoio à Junta d e Freguesia da Carreira no valor de 
€25.200,00 ( vinte e cinco mil e duzentos euros). 
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Mais delibera que a transferência de verba do Municíp io de Leiria para a 
respectiva Junta de Freguesia seja efectuada median te a apresentação dos autos de 
medição e das respectivas facturas de obra, confirm ados por técnicos do 
Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal  de Leiria . 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES – CEMITÉRIO DAS CHÃS 
- DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

N.º 0987/05 Atendendo que com o alargamento do Cemitério as águas pluviais deixaram 
de ter saída, foi presente pela Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães um pedido formulado pela 
Junta de Freguesia de Regueira de Pontes para o apoio à execução da drenagem de  
águas pluviais.  

Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio de €50.000,00 (cinquenta mil 
euros), para o efeito. 

Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 
unanimidade apoiar a Junta de Freguesia de Regueira  de Pontes em €50.000,00 
(cinquenta mil euros), para a drenagem de águas plu viais do cemitério das Chãs. 

** 

PROTOCOLO COM A FIRMA SALVADOR CAETANO 

N.º 0988/05  

** 

Ponto número doze 
ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO - LEIRIA ROCK - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA 
SR.ª PRESIDENTE 

N.º 0989/05 No âmbito da programação cultural e desportiva associada à realização da 
Taça da Europa de Atletismo, será realizado um concerto no Largo do Papa Paulo VI, 
durante a noite de 10 de Junho. Considerando que se prevê um grande afluxo de pessoas 
será necessário proceder a alterações ao trânsito. 

Após conhecimento da empresa que será responsável pela montagem do palco e reunião 
com a PSP, propôs-se que durante o período entre as 20h30m do dia 10 do corrente e as 
2h00m do dia seguinte sejam implementadas as seguintes alterações do trânsito: 

o encerramento da Rua Mouzinho de Albuquerque após o cruzamento com a Rua 
Coronel Teles Sampaio Rio, sendo obrigatório os veículos seguirem neste 
arruamento. No final da referida rua será possível às viaturas de transporte público e 
veículos prioritários virarem à direita, para acesso à Avenida Heróis de Angola; 

o encerramento ao trânsito, exceptuando nos casos acima descritos, da Avenida 
Heróis de Angola, entre o Largo 5 de Outubro de 1910 e a Rua Coronel Teles 
Sampaio Rio; 
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o encerramento ao trânsito do Largo 5 de Outubro de 1910, excepto para os veículos 
que abandonam o Parque de Estacionamento do Banco de Portugal; 

Para permitir o funcionamento do serviço de taxis no local mais perto possível dos 
passageiros dos autocarros, toda a área de estacionamento no lado direito da Avenida 
Heróis de Angola, entre os portões da Rodoviária do Tejo e o Largo 5 de Outubro de 1910, 
ficará para eles reservada, desde as 07h00m do dia 9 de Junho, sendo para tal proibido o 
estacionamento e paragem de outros veículos automóveis. 

Tendo a Sr.ª Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ela concedido, por 
despacho de 8 de Junho, autorização para proceder às alterações ao trânsito, a ser 
ratificado em Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

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

** 

NOVO CIRCUITO DE TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS DE PA SSAGEIROS EM 
LEIRIA - ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS AO CONCUR SO DE IDEIAS PARA 
O NOME E IMAGEM GRÁFICA DO CIRCUITO 

N.º 0990/05 A Câmara deliberou por unanimidade nome ar uma comissão de análise 
das propostas para posterior análise e deliberação do Executivo Municipal, composta 
por: 

 - Eng.º Fernando Carvalho 

 - Eng.º Paulo Pinheiro 

 - Dr. Vítor Santos 

** 

Ponto número treze 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LICENÇA DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL AFONSO 
LOPES VIEIRA COMO CENTRO DE CERTIFICAÇÃO ECDL (CARTA  EUROPEIA DE 
CONDUÇÃO INFORMÁTICA) E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO D E ACTIVIDADE 
2003/2004 

N.º 0991/05 Pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço foi presente o Relatório de 
Actividade 2003/2004 relativo à actividade da biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira como 
Centro de Certificação ECDL (Carta Europeia de Condução Informática), a Minuta do 
Contrato de Licença e a Informação n.º 22/2005 da responsável da Biblioteca Municipal 
solicitando que se analise e autorize a aceitação do Contrato de Licença com a empresa 
Certicarta – Formação Informática, Ldª., por forma a assegurarmos a continuidade do 
Projecto e que a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira continue a ser Centro de 
Certificação de Competências de Informática – ECDL.  
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A aceitação do Contrato de Licença para 2005 implica para a Câmara Municipal 
de Leiria a aceitação da Cláusula 4.ª (Taxa Anual de Renovação e Actualizações) cujo valor 
total é de €400,00 + IVA, relativos ao registo de licença e uso do software, e cuja minuta de 
contrato se transcreve: 

“(MINUTA DE CONTRATO PARA AS 9 BIBLIOTECAS MUNICIPAI S QUE SÃO 
CENTROS DE CERTIFICAÇÃO ECDL AO ABRIGO DO LICENCIAM ENTO DO IPLB) 

CONTRATO DE LICENÇA 

CARTA EUROPEIA DE CONDUÇÃO EM INFORMÁTICA 

ENTRE OS ABAIXO ASSINADOS 

Certicarta – Formação Informática, Lda., com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, 35 – 
2º A, 1050–118 Lisboa, com o capital social de 250.000 Euros, pessoa colectiva n.º 
504137018, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 07121, 
representada pelos sócios-gerentes Guilherme Pedro Ivens Collares Pereira e José Alberto 
dos Santos Cardoso de Matos com poderes para o acto, designada por Concedente 

E 

Câmara Municipal ... , com sede em ....., pessoa colectiva nº....., neste acto representada 
pelo ....., adiante designada por Licenciado 

é acordado e reduzido a escrito, o presente contrato que se rege pelas cláusulas seguintes: 

EXPOSIÇÃO PRÉVIA 

O Concedente  é detentor para Portugal dos direitos de exploração da Carta Europeia de 
Condução em Informática  ou European Computer Driving Licence  e respectiva marca 
de ora avante designada por ECDL, que incide, por um lado, sobre um sistema e um 
programa informático de controlo e de avaliação de conhecimentos teóricos e práticos no 
domínio da micro-informática e da burótica e, por outro lado, sobre a emissão de Cartões 
de Registo de Competência em Informática , vendidos ao Licenciado , e por sua vez por 
este vendidos aos candidatos aos exames e que conduzem à obtenção da ECDL indicando 
o certificado final que o seu detentor teve êxito nos exames a que foi submetido. (Modelo 
em anexo ) 

Este método constitui um produto homogéneo composto por sete módulos, desenvolvidos 
com base numa documentação em língua  inglesa e em língua portuguesa, e que cobrem 
as principais áreas da utilização da micro-informática, sendo os seus conhecimentos 
avaliados através de um programa informático desenvolvido para o efeito. 

A ECDL é um certificado único, bilingue, reconhecido em toda a Europa, numerado e 
concedido após a aprovação nos sete módulos de exame. Contudo, antes da sua obtenção, 
é entregue ao candidato um documento denominado: Cartão de Registo de Competência 
em Informática , de ora avante designado CRCI, o qual é preenchido à medida da 
aprovação de qualquer dos módulos. (Modelo em anexo ). 

O candidato pode obter um certificado intermédio, denominado ECDL Start , igualmente 
bilingue e numerado, com a realização de quaisquer quatro módulos da ECDL. 

A ECDL é uma iniciativa do Conselho Europeu das Associações de Profissionais da 
Informática – CEPIS e da ECDL Foundation ou Fundação ECDL, que coordena o projecto a  
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nível europeu. O Concedente  obteve através da Fundação ECDL e do CEPIS, o direito de 
explorar esta licença para Portugal. 

As pessoas singulares ou colectivas, públicas ou privadas, que desejam disponibilizar e ou 
vender os CRCI, bem como organizar os exames dos módulos para obtenção da ECDL, 
têm obrigatoriamente que ser autorizadas para isso pelo Concedente . Tendo em conta a 
tecnicidade e a seriedade indispensáveis a todo este método, essas pessoas devem estar 
em condições de apresentar garantias de aptidão. 

Este Contrato é celebrado com o conhecimento do IPLB – Instituto Português do Livro e das 
Bibliotecas que durante 3 anos foi Licenciado da ECDL Portugal, e que agora transfere a 
realização dos exames ECDL para a Câmara Municipal de .... 

Cláusula 1ª 

(Objecto)  

1. O Concedente  concede ao Licenciado , que aceita, o direito não exclusivo e não 
transmissível de utilizar os programas de software e os direitos que lhe estão associados, 
para efectuar os testes de controlo e de aptidão dos candidatos seleccionados pelo 
Licenciado,  e que lhe permitem disponibilizar e ou vender, de acordo com as condições 
definidas, os CRCI e efectuar os exames dos diferentes módulos da ECDL. 

2. A licença acima definida deverá ser utilizada no quadro da actividade da Biblioteca 
Municipal e ao abrigo do acordo de parceria celebrado pelo Concedente com o IPLB – 
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e ainda nas actividades de formação e dos 
recursos humanos do Licenciado. Em consequência, a licença de utilização ou de uso 
concedida é exclusivamente limitada a uma utilização associada à actividade actual do 
Licenciado  ou à sua evolução. 

3. Com a licença de utilização ou de uso o Licenciado  fica obrigado a adquirir ao 
Concedente  um lote inicial mínimo de vinte (20) CRCI. 

4. A licença de utilização ou de uso deve ser exercida exclusivamente com estas condições 
no Centro de Certificação a seguir definido: 

Biblioteca Municipal – (morada) 

5. O Concedente atribui ao Licenciado , pela duração do contrato e nas condições a seguir 
indicadas, o direito de utilizar as designações “Carta Europeia de Condução em 
Informática”, “European Computer Driving Licence”, ECDL, “Cartões de Registo de 
Competências em Informática” e CRCI.  

Este direito de utilização ou de uso fica sujeito ao respeito do grafismo e das cores e à 
obrigação de fazer figurar conjuntamente a denominação social do Licenciado , a forma e o 
capital da sua sociedade bem como a sua sede social, o seu número de telefone em 
caracteres visíveis e proporcionados, a fim de evitar criar qualquer confusão com o 
Concedente. 

Clausula 2ª 

(Duração) 

O prazo do presente contrato é de um (1) ano, com início em 9/11/2004 e termo em 
9/11/2005. 
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Este prazo será automaticamente renovado por um período igual, na falta de denúncia por 
qualquer das partes, através de carta registada com aviso de recepção com a  antecedência 
mínima de 30 dias antes do fim do termo do contrato. 

Cláusula 3ª 

(Pagamentos) 

1. Dado que o Licenciado, toma a posição contratual anteriormente assumida pelo IPLB – 
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, não são exigidos os pagamentos iniciais, que 
a seguir apenas se identificam: 

1.1. pela anuidade do registo de licença do Centro de Certificação ECDL,  o valor de 
200 Euros (duzentos euros) + IVA. 

1.2. pelo direito de uso do programa informático Sistema de Exames Certicarta, 
registado e depositado na ASSOFT, incluindo o software e respectivas 
actualizações, a quantia de 450 Euros (quatrocentos cinquenta euros) + IVA.  

1.3. pela prestação de serviços que o Concedente faz ao Licenciado, que inclui: o 
processo de análise de candidatura; formação inicial do Responsável do Centro de 
Certificação e dos seus colaboradores que irão acompanhar a execução dos 
exames; a cedência do manual de procedimentos e do manual do software, que 
serão entregues na data da formação, a quantia de 50 Euros (cinquenta euros) + 
IVA. 

1.4. pela aquisição de 20 (vinte) CRCI ao preço unitário de 20 Euros (vinte euros), a 
verba de 400 Euros (quatrocentos euros) + IVA. 

 

Cláusula 4ª 

(Taxa Anual de Renovação e Actualizações) 

1. Na data de assinatura deste contrato e que coincide com a sua renovação, o Licenciado 
pagará ao Concedente  a verba de 400 Euros (quatrocentos euros) + IVA, correspondente 
a: 

1.1. pelo custo anual do registo de licença do Centro de Certificação ECDL, o valor 
de  200 Euros (duzentos euros) + IVA. 

1.2. pelo direito de uso das actualizações do software e dos exames, a quantia de 
200 Euros (duzentos euros) + IVA 

2. Os encargos financeiros decorrentes deste Contrato só produzirão efeito a partir de 1 de 
Janeiro de 2005. 

Clausula 5ª  

(Obrigações e Serviços fornecidos pelo Concedente) 

1. Ao abrigo do acordo estabelecido com o IPLB, o Concedente  já forneceu ao Licenciado , 
na data da formação dos examinadores, os seguintes elementos: 

• o Software produzido pela Certicarta adequado à realização dos exames da ECDL 
(Sistema de Exames Certicarta)  

 



 

CMLeiria/ Acta n.º 22 de 2005.06.13 

0001060(41)

• o lote mínimo de vinte (20) CRCI, 

• manuais de Utilização e de Procedimentos adequados 

• autocolante identificativo do Centro de Certificação ECDL 

• certificado de Autorização  

• certificados de Habilitação de Examinadores 

• formação inicial do Responsável do Centro de Certificação e dos Examinadores que irão 
acompanhar a execução dos exames, abrangendo a implantação dos elementos 
constitutivos da ECDL, a aprendizagem dos diferentes módulos e dos processos de 
passagem e a transmissão dos dados necessários para a actualização do ficheiro 
europeu dos Licenciados  autorizados.  

Cláusula 6ª 

(Responsabilidade do Concedente) 

1. A responsabilidade do Concedente  é limitada ao montante ao valor  recebido do 
Licenciado  por cada contrato. 

2. O Concedente  considera erro a seu cargo todo o comportamento repetitivo do programa 
que não corresponda às especificações indicadas nos manuais de procedimentos e de 
utilização e exclui tudo o que for imputável ao material de origem sobre o qual funciona o 
programa.  Em particular, os erros imputáveis aos sistema de exploração ou a qualquer 
outro software não são imputáveis ao Concedente.  Cabe ao Licenciado  provar que o 
erro se encontra no âmbito desta garantia. 

3.Em caso de erro que corresponda às condições acima indicadas, o Concedente  
compromete-se a trocar o programa ou os testes com erro por uma nova versão, após ter 
investigado e corrigido o problema, durante um prazo máximo de noventa dias a contar da 
instalação. 

Cláusula 7ª 

 (Confidencialidade relativa aos Titulares da ECDL)  

1. O Concedente  obriga-se a não utilizar as informações relativas aos candidatos que tenha 
obtido através do Licenciado  a não ser para efeitos de registo, para os efeitos de gestão da 
ECDL em Portugal e na Europa e para o controlo de qualidade relativa à autorização e 
acompanhamento dos candidatos.  O Concedente  garante a confidencialidade e a 
protecção máxima das informações ao Licenciado , durante a vigência do contrato. 

2. O Concedente obriga-se ainda a cumprir todas as obrigações legais decorrentes da 
propriedade de bases de dados, designadamente o respectivo registo junto da Comissão 
Nacional de Protecção de Dados. 

Cláusula 8ª 

(Obrigações do Licenciado) 

1. O Licenciado  compromete-se a manter durante a vigência do contrato em boas 
condições todo o software e equipamentos necessários e que constituiu requisito 
imprescindível para a sua autorização. 
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2. O Licenciado  deve garantir o respeito absoluto das condições e processos de utilização, 
efectuar um uso normal dos elementos constitutivos da ECDL, abster-se de qualquer 
modificação ou tentativa de modificação e de cópia destes elementos. 

3. O Licenciado  compromete-se a assegurar que os Examinadores obtenham o Diploma 
ECDL num prazo não superior a 60 dias após a realização da acção de formação. 

4. O Licenciado  compromete-se a ter todo o seu software legalizado. 

5 O Licenciado  deverá fornecer aos seus candidatos um serviço de qualidade para manter 
uma excelente imagem de marca. 

6 A este respeito, o Licenciado  compromete-se a evitar qualquer manobra fraudulenta na 
obtenção da ECDL, nomeadamente: 

a) a só efectuar os exames de conhecimentos dos diferentes módulos da ECDL, 
acompanhados por Examinadores qualificados e que tenham recebido a formação 
adequada assegurada pelo Concedente,  e as instruções para a realização dos exames dos 
produtos da ECDL. Se o pessoal do Licenciado  com esta formação mudar, o Licenciado  
deverá assegurar a formação do ou dos substitutos por forma a dispor sempre de 
Examinadores certificados na ECDL.  As mudanças de Examinadores deverão ser objecto 
de uma informação  ao  Concedente , abrangendo dados iguais aos exigidos no momento 
do processo de autorização como Centro de Certificação ECDL,  mencionando a data do 
inicio das actividades do ou dos novos Examinadores. O Concedente  aceita a 
alteração/substituição de Examinadores  mas exige que sejam submetidos a uma nova 
formação, sempre integrada no plano de formação, e com um custo de 90 € (noventa euros) 
por pessoa. 

b) a informar mensalmente, por via electrónica segundo modelo de ficha fornecido, até ao 5º 
dia do mês seguinte, o Concedente, do número de cartões vendidos pelo Licenciado e das 
coordenadas dos candidatos que os adquiriram, a fim de permitir ao Concedente efectuar a 
actualização dos ficheiros dos candidatos à ECDL. 

c) a preencher, através de pessoas qualificadas, os CRCI aquando da aprovação por um 
candidato num exame correspondente a um módulo: carimbo do Licenciado, data, tipo de 
software versão utilizadas, assinatura e menção do Licenciado, face ao módulo em causa. 
O Licenciado enviará mensalmente até ao 5.º dia do mês seguinte, os CRCI completados, a 
fim de o Concedente proceder à emissão das respectivas ECDL. 

d) a abster-se, de forma geral, de qualquer acto susceptível de atentar, directa ou 
indirectamente, contra a qualidade e seriedade dos controlos de aptidão e exames que 
permitem obter as ECDL. 

e) a manter e conservar durante três (3) anos o ficheiro de nomes e coordenadas dos 
candidatos, incluindo relativamente a todos eles os pormenores dos exames realizados. O 
Concedente dispõe da faculdade de obter o envio,  a seu pedido, dos ficheiros de 
administração do sistema ECDL a fim de proceder, se necessário, a verificações, com o 
objectivo de verificar a boa administração do CRCI nas instalações do Licenciado. Os 
ficheiros devem ser transmitidos por FTP ou qualquer outro meio electrónico no prazo 
máximo de 24 horas, a contar do pedido do Concedente. 

f) a respeitar escrupulosamente e aplicar todos os meios necessários para assegurar o 
respeito pelo seu pessoal, seus mandatários, seus candidatos ou quaisquer outros terceiros, 
por um lado, das obrigações estipuladas nos diferentes pontos acima referidos e, por outro, 
dos direitos de autor associados aos elementos constitutivos da ECDL. Em particular, o 

Formatada
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Licenciado  reconhece expressamente a não responsabilidade do Concedente  em caso de 
intrusão ou perturbação do sistema por pessoas não autorizadas, incluindo no caso de o 
sistema instalado pelo Licenciado  por sua própria vontade não apresentar as garantias 
suficientes de segurança e de verificação. 

g) a permitir as auditorias por parte do Concedente  ou da própria Fundação ECDL,  
podendo estas abranger todos os documentos referentes à ECDL, bem como fotocopiá-los. 

7. O Licenciado  compromete-se a não conceder qualquer direito de utilização sobre toda 
ou parte de qualquer dos elementos constitutivos da ECDL e deverá conservar secreta toda 
a informação relativa aos conteúdos dos elementos constitutivos da ECDL  que só as suas 
relações contratuais com o Concedente  lhe permitiram obter. 

Cláusula 9ª 

(Regras de utilização do direito de uso de software) 

1. O presente contrato não implica qualquer cessão de direitos, designadamente de direitos 
patrimoniais de autor relativos aos elementos constitutivos da ECDL nele referidos, direitos 
estes reconhecidos pelo Código da Propriedade Industrial. 

2. O software fornecido no quadro deste contrato encontra-se protegido por leis e tratados 
internacionais em matéria de direitos de autor, bem como por diversas legislações e 
tratados sobre propriedade industrial. 

O produto de software não é vendido, mas concedido o seu uso sob licença, no quadro 
expressamente descrito neste contrato que o Licenciado  reconhece ter recebido 
informação suficiente. 

3. O Concedente  garante que o software permitirá uma utilização conforme, no essencial, 
às especificações e funcionalidades para a realização dos exames dos 7 módulos das 
ECDL. 

4. As limitações à utilização do software incidem sobre os seguintes pontos, a mero título 
exemplificativo: 

• não é autorizado reconstituir a lógica do software, de compilá-lo ou alterá-lo; 

• não é autorizado dissociar os seus componentes e utilizar ou copiar todos ou parte do 
software que os compõem. Qualquer utilização não autorizada de um elemento do 
software será passível de procedimento judicial por parte dos proprietários dos 
componentes; 

• não é autorizado utilizar o software fora do local definido. Em caso de utilização em rede, 
os únicos clientes autorizados a aceder ao servidor são os definidos pela pertença ao 
local indicado. Qualquer outra utilização por extensão deve ser objecto de um acordo 
separado e celebrado com o Licenciado , que se obriga a avisar previamente o 
Concedente  sobre isso. 

5. O software e os documentos que o acompanham são fornecidos tal como se encontram, 
sem garantia de qualidade, de adequação a uso particular, para além daquele a que o 
Concedente  se comprometeu.  O Licenciado  assume todos os riscos decorrentes da 
utilização que dele fizer ou do desrespeito da configuração do posto de trabalho 
recomendado. 
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6. O Concedente e os seus fornecedores não são responsáveis, a qualquer título, por 
qualquer dano, de qualquer natureza (designadamente, as perdas de benefícios ou de 
exploração, as interrupções de actividade, as perdas de informação, os maus 
funcionamentos, as perdas pecuniárias), causadas pela utilização indevida do software. 

Cláusula 10ª 

(Rescisão) 

1. O presente contrato será rescindido, se o Concedente assim o entender, mediante 
simples notificação da sua parte por carta registada com aviso de recepção em caso 
de: 

a) incumprimento de quaisquer cláusulas do presente contrato; 

b) falta de pagamento de qualquer das obrigações emergentes no presente 
contrato; 

c) falta de cumprimento dos procedimentos de qualidade de segurança exigidos; 

d) queixas confirmadas e não corrigidas após as auditorias. 

2. Assistem também ao Licenciado os direitos que assistem ao Concedente nos termos 
do número anterior. 

3. Para que a resolução e/ou rescisão do contrato, nos termos da presente cláusula, 
sejam válidas a parte não faltosa terá que notificar a parte faltosa, informando-a da 
falta e concendendo um prazo não inferior a trinta dias para que cumpra. 

Cláusula 11ª 

(Obrigações após Termo ou Rescisão ) 

1. A partir do momento da cessação do contrato, seja por caducidade, seja por 
rescisão/denúncia ou por qualquer outra causa, serão anulados todos os direitos do 
Licenciado  concedidos no âmbito do presente contrato, o Licenciado  deverá cessar 
imediatamente toda e qualquer utilização e difusão, e todas as prestações relativas 
aos controlos de aptidão, aos exames e à venda dos CRCI, denominações que não 
poderá a partir de então usar. 

2. O Licenciado deverá portanto proceder à destruição dos papéis timbrados, dos 
documentos comerciais ou outros que contenham a menção destas denominações. 
Em consequência, o Licenciado deverá restituir de imediato ao Concedente o 
programa e todas e quaisquer actualizações.  

3. O Licenciado pagará imediatamente ao Concedente, ou à sua ordem, todas as verbas 
devidas no âmbito do presente contrato, incluindo qualquer gasto ou encargo, custo ou 
despesas, juros por atraso devidos ao Concedente, mesmo que esses encargos 
tenham sido assumidos após o termo do presente Contrato. 

Cláusula 12ª 

(Intuitus Personae) 

O Licenciado  não poderá ceder os direitos e obrigações resultantes do presente contrato a 
qualquer terceiro, qualquer que seja a forma de cessão, mesmo que por um curto espaço de 
tempo, nem com eles fazer sociedade, nem fazer executar as suas obrigações por terceiro, 
qualquer que seja a forma de execução, não podendo existir uma alteração subjectiva da 
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parte colectiva, através da cessão de quotas, a menos que o Concedente prévia e 
expressamente tenha dado o seu acordo por escrito. 

Cláusula 13ª  

(Clausula Penal) 

Por uma utilização indevida do software o Licenciado  compromete-se a indemnizar a título 
de Cláusula Penal o Concedente  no montante de 5.000 (cinco mil) Euros. 

Cláusula 14ª 

(Tribunal Competente) 

Em caso de qualquer diferendo entre as partes relativo à execução e/ou interpretação do 
presente contrato fica expressamente convencionada a competência do Tribunal de Lisboa. 

Cláusula 15ª 

(Diversos) 

1. O Concedente  reserva-se no direito de celebrar contratos diversos com os vários 
licenciados, podendo os vários contratos conter direitos e obrigações diversos. 

2. Quaisquer alterações que venham a ser introduzidas pela Fundação ECDL, 
nomeadamente a nível da aplicação informática, dos CRCI e dos Certificados ECDL, 
deverão ser aceites por todos os Licenciados , nos termos por ela definidos, e serão objecto 
de informação escrita por parte do Concedente   (passando a fazer parte integrante do 
presente contrato). 

3. Todas as convenções derrogatórias e complementares ao presente contrato devem ser 
feitas por escrito. 

Feito em 2 exemplares. 

Lisboa, 11 de Novembro de 2004 

O CONCEDENTE      O LICENCIADO 

 (Carimbo)       (Carimbo) 

 

Guilherme P. I. Collares Pereira    

  

José A. S. Cardoso de Matos      

Imposto de Selo pago por meio de guia,  

ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º da Lei .º 150/99, de 11 de Setembro. 

A Câmara, analisou o assunto, ao abrigo do disposto  na alínea a) do n.º 1 
do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro , e de acordo com a competência 
que lhe é conferida pelo estipulado na alínea d) do  n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, delibera por unanimidade  efectivar o Contrato de Licença 
com a empresa Certicarta – Formação Informática, Ld ª., autorizar pagar o valor de 
€400,00 + IVA relativos à Taxa Anual de Renovação e Actualizações, por forma a que a 
Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira continue co m a Licença de Centro de 
Certificação ECDL. 
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** 

Ponto número catorze 
LEIRIA A MARCHAR 

N.º 0992/05 Inserido no programa das Festas da Cidade de 2005, realiza-se no dia 18 de 
Junho de 2005, o Desfile de Marchas Populares, integrado no Projecto “Leiria a Marchar 
2005”. 

É importante realçar a participação das Associações, Grupos de Marchas e 
Juntas de Freguesia no envolvimento deste projecto que reúne a participação de várias 
centenas de participantes de diversas Freguesias e envolve milhares de apoiantes. 

É um projecto de cariz popular, que tradicionalmente envolve a Cidade num 
manto multicolor, onde a alegria e a musica  recordam tradições, vivendo momentos 
diferentes numa época tradicionalmente festiva “Santos Populares”.  

Assim e de acordo com o estabelecido no Plano de Actividades para 2005 
(12/040701 – 0205 – 270), propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €2.500,00 a cada 
um dos Grupos que participaram no Projecto “Leiria a Marchar 2005”, de acordo com a lista 
abaixo mencionada. 

 
“Leiria a Marchar 2005” Freguesia Entidade a receber o 

Subsídio 
Subsídio a  

Atribuir 
N.º de 

Contribuinte 

Marcha  da Associação 
Casa do Povo de Santa 

Catarina da Serra 

Santa Catarina 
da Serra 

Associação Casa do Povo 
de Santa Catarina da 

Serra 

€2.500,00 501063820 

Marcha do Grupo 
Desportivo  Cultural  e 
Recreativo de Caldelas 

Caranguejeira Grupo Desportivo  Cultural  
e Recreativo de Caldelas 

€2.500,00 505543958 

Marcha  do Rancho 
Folclórico e Etnográfico 
da Mata dos Milagres 

Milagres Rancho Folclórico e 
Etnográfico da Mata 

€2.500,00 505595877 

Marcha  do Rancho 
Folclórico “Rosas do 

Liz” 

Carreira 
 

Rancho Folclórico “Flores 
do Liz” 

€2.500,00 501766570 

Marcha  do Grupo 
Desportivo  Recreativo 

de Famalicão 

Cortes 
 

Grupo Desportivo  
Recreativo de Famalicão 

€2.500,00 503673030 

Marcha  do Rancho 
Folclórico “Flores da 

Primavera” da Ortigosa 

Ortigosa 
 

Rancho Folclórico “Flores 
da Primavera” da Ortigosa 

€2.500,00 501744479 

Marcha  do Centro 
Recreativo e Cultural 22 

de Junho 

Amor Centro Recreativo e 
Cultural 22 de Junho 

 

€2.500,00 501225447 

Marcha da Associação 
Desportiva Cultural 

Recreativa Bairro dos 
Anjos 

Leiria Associação Desportiva 
Cultural Recreativa Bairro 

dos Anjos 

€2.500,00 501474463 
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A Câmara, depois de analisada a informação da Divis ão da Cultura e 
Gestão de Espaços Culturais e concordando com os mo tivos apresentados na 
mesma,  delibera por unanimidade e ao abrigo do dis posto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a tribuir um apoio de €2.500,00 (dois 
mil e quinhentos euros), a cada um dos Grupos parti cipantes no Projecto “Leiria a 
Marchar”, de acordo com a lista acima referida.  

** 

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: 

N.º 0993/05 Presente a ENTFE. n.º 3756/05, da Associação de Futebol de Leiria (AFL), 
solicitando a colaboração da Câmara Municipal de Leiria, no âmbito da realização da Final 
da Taça do Distrito de Leiria, no dia 12 de Junho de 2005, no Estádio Municipal de Leiria Dr. 
Magalhães Pessoa. 

Considerando que: 

a) a Associação de Futebol de Leiria é uma Instituição de Utilidade Pública sem fins 
lucrativos e que, por conseguinte, prossegue princípios fundamentalmente 
comunitários; 

b) a Associação de Futebol de Leiria, ao longo dos seus 76 anos de existência, tem 
servido a comunidade local e regional; 

c) a Associação de Futebol de Leiria tem vindo a colaborar em actividades várias de 
iniciativa do Município de Leiria, parceria que se tem revelado de enorme 
oportunidade e qualidade; 

d) a Associação de Futebol de Leiria é a entidade organizadora deste evento, 
disputado entre a União Desportiva da Serra e o Ginásio Clube de Alcobaça, 
clubes filiados nesta Associação Distrital; 

e) a União Desportiva da Serra é um clube do concelho de Leiria e que obteve um 
excelente 2.º lugar na Divisão de Honra da AFL, conseguindo, simultaneamente, o 
apuramento para disputar esta fase da Taça do Distrito de Leiria;  

f)  a realização desta importante final Distrital tem lugar no Estádio Municipal de Leiria 
Dr. Magalhães Pessoa, o que, per si, representa, simultaneamente, um acréscimo 
qualitativo e orçamental, face à dimensão e características do mesmo Estádio 
(policiamento, bombeiros e demais material e staff de apoio);  

g) acolher esta Final da Taça do Distrito de Leiria no Estádio Municipal de Leiria Dr. 
Magalhães Pessoa, um dos palco do UEFA EURO 2004, assume um significado 
ímpar para os jogadores e comunidades envolvidas, nomeadamente para a União 
Desportiva da Serra que demonstrou esse desejo; 

h) a abrangência social, etária e desportiva que reúne, permitindo aos adeptos das 
duas equipas assistirem à consagração do vencedor da Taça do Distrito de Leiria, 
na capital de Distrito e no principal estádio da região e um dos melhores do país;  
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Assim, propõe-se que se atribua um apoio no valor de €1000, 00 (mil euros), 
para ajudar a fazer face a despesas inerentes. 

 

A Câmara analisou o assunto, e tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do artigo13.º da Lei n.º 159/99,  de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos tempos livres e desporto  delibera por unanimidade e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da s upracitada Lei e com a alínea b) do 
n.º 4 do artigo 64.ºda Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro, e com o disposto na Cláusula 
10.ª do Protocolo celebrado com a Associação de Fut ebol de Leiria, aprovado em 
reunião de Câmara em 24.05.2005, acta n.º 18, delib eração n.º 763/05 atribuir à 
Associação de Futebol de Leiria um apoio no valor t otal de €1.000,00 (mil euros) para 
fazer face a despesas inerentes à organização da Fi nal, evento de interesse 
municipal, contribuindo para o desenvolvimento do f enómeno desportivo e ocupação 
sadia dos tempos livres dos jovens. 

** 

APOIO À ASSOCIAÇÃO “JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS” 

N.º 0994/05 Presente um pedido de esclarecimentos formulado pelo Sr. Procurador da 
República no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, relativamente ao Contrato-Programa 
celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria e a associação “Juventude Desportiva do Lis”, 
cuja minuta mereceu aprovação em reunião do executivo camarário de 28.02.2005. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade esclarecer o seguinte: 

- Que a decisão de conceder o apoio consagrado no C ontrato-Programa a 
que acima se alude, à associação “Juventude Desport iva do Lis”, foi tomada na 
convicção de o mesmo colher o seu fundamento nas no rmas constantes da 
deliberação tomada em 28.02.2005, a saber, alíneas d) e f) do n.º 1 do artigo 13.º e 
alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, todas da Lei n.º  159/99, de 14 de Setembro, e alínea b) 
do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de  Setembro. 

- Que a mesma decisão visou obviar uma situação de im possibilidade 
legal temporária do Estado proceder à libertação de  financiamento já aprovado, uma 
vez que a emissão da licença de utilização apenas p oderá ter lugar após a entrada em 
vigor e a plena eficácia do Plano de Ordenamento de  Território que abrange o espaço 
onde se encontra implantado o pavilhão da associaçã o “Juventude Desportiva do 
Lis”. 

- Que, apesar da decisão tomada e do Contrato-Program a celebrado, este 
nunca foi objecto de execução, pelo que nenhuma ver ba saiu dos cofres do Município 
de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS À PONTE EURO 2004 - NOMEAÇÃO  DA COMISSÃO DE 
AVALIAÇÃO 

N.º 0995/05 Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho foi presente a proposta que 
abaixo se transcreve: 

Após a realização dos projectos do “Master Plan” da Zona Desportiva de Leiria, da 
responsabilidade da FBO (“Projecto de investimento necessário à execução das obras de 
remodelação e transformação dos espaços exteriores da zona envolvente do Estádio 
Municipal de Leiria, designadamente as acessibilidades/arruamentos, as infra-estruturas de 
base, os estacionamentos e os arranjos exteriores no âmbito do EURO 2004”) e da 
TECNEP (“Projecto de execução de Infra-estruturas das acessibilidades/arruamentos, infra-
estruturas de base, estacionamentos e arranjos exteriores da zona envolvente do Estádio 
Municipal de Leiria”), foram candidatados um conjunto de empreendimentos ao programa de 
financiamento das acessibilidades ao EURO 2004, aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 119/2000, de 24 de Agosto, que criou um programa de financiamento das 
acessibilidades ao EURO 2004, ao qual a Câmara Municipal apresentou candidatura em 5 
de Junho de 2001. 

Na empreitada E05/2002 – “Empreitada de acessibilidades na envolvente ao Estádio e 
Parques de Estacionamento” foram contemplados os acessos à nova Ponte sobre o Rio Lis 
(Ponte EURO 2004), sendo que parte dos terrenos envolvidos na obra, situados entre o 
NERLEI e a ponte, pertencem a particulares. 

É presente a Reunião de Câmara a proposta de constituição de uma Comissão de 
Avaliação das parcelas em questão, composta pelos seguintes peritos da lista oficial: Engº 
Dionísio Rodrigues, Engº Fernando Bonito e Engº João Eliseu. 

Analisando o assunto e no uso da competência confer ida pela alínea f) do 
n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se tembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro,  a Câmara delibera por unanimidade 
concordar com a proposta de constituição e composiç ão da Comissão de Avaliação 
das parcelas envolvidas na construção dos acessos à  Ponte EURO 2004. 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis 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 13 de Junho de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 


