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ACTA N.º 30 
A oito de Setembro do ano de dois mil e três, 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: ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO  

DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 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. Vítor Lourenço, esteve ausente da reunião por motivos 
devidamente justificados. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por SÉRGIO SILVA, Director do 
Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA, para apresentação dos processos de obras 
particulares, por parte do Departamento de Urbanismo, 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. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e cinquenta minutos a Sr.ª Presidente declarou aberta a 
reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

1220/02 BANCO B.P.I., S.A. 

489/03  BANCO B.P.I., S.A. 

718/03  JOSÉ GUERRA LUÍS 

PONTO NÚMERO DOIS 

- RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

3793/74 ÁLVARO FERREIRA 

31/97  EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T.84/2002 CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LENA, VALE GRACIOSO, 
CASAL MIL HOMENS, AZOIA – MINUTA DE CONTRATO PARA 
APROVAÇÃO 

T.91/2003 PROJECTO DO MERCADO MUNICIPAL DA MACEIRA – APROVAÇÃO DO 
PROJECTO DE ARQUITECTURA 

T.95/2003 PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO 
PEDRÓGÃO – COIMBRÃO – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE 
ARQUITECTURA 

PONTO NÚMERO CINCO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PEDIDOS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA 
ACTIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA E DE 
DIVERTIMENTOS PÚBLICOS: 

ENT. 24631/03 – GUINESS BOOK OFF RECORDS – IR A PÉ COM UMA BANDEJA NA 
MÃO – DE GONDOMAR A LISBOA – LICENCIAMENTO DO PASSEIO E NECESSÁRIAS 
ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

ENT. 27011/03 – 6 H DE BTT DO ARNEIRO – LICENCIAMENTO DO PASSEIO E 
NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 
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ENT. 27326/03 – FESTEJOS EM HONRA DE S. SEBASTIÃO E SANTA TERESINHA – 
CORTE DE TRÂNSITO NO LUGAR DE REGUEIRA DE PONTES 

PONTO NÚMERO SEIS 

- SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
LEIRIA 

- PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES E O MINISTÉRIO DAS FINANÇAS – INDICAÇÃO DE 
INTERLOCUTOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS EM CADA MUNICÍPIO, PARA 
ELABORAÇÃO DO ZONAMENTO 

PONTO NÚMERO SETE 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- FIXAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA PARA O ANO DE 2004 

- PROTOCOLOS DE FACTORING COM O BPI 

- INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT, EM 

- XXI MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO – 21.ª 
ALTERAÇÃO 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – FERNANDO ANTÓNIO DA SILVA (ENT.27019/00) 

- PUBLICIDADE – BP LUBS, COMPANHIA DE LUBRIFICANTES, LD.ª - RENOVAÇÃO 
(ENT.20902/02) 

- PUBLICIDADE – SAPROGAL PORTUGAL AGRO-PECUÁRIA, S.A. (ENT.33974/01) 

- PUBLICIDADE – MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, S.A. (ENT.13401/03) 

- PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LD.ª (ENT.1182/03) 

- PUBLICIDADE CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª (ENT.10115/03) 

- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª (ENT.10124/03) 

- PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, S.A. (ENT.34352/03) 

- PUBLICIDADE – RECTÂNGULO PUBLICIDADE EXTERIOR, S.A. (ENT.34355/02) 

- PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, S.A. (ENT.34360/02) 

- PUBLICIDADE – GRUPO CRAYON – ESPAÇO VIA – GESTÃO DE ESPAÇOS 
PUBLICITÁRIOS, LD.ª (ENT.33445/02) 

- PUBLICIDADE – SARAFAUTO – ALUGUER, COMÉRCIO E REPARAÇÃO 
AUTOMÓVEL, LD.ª (ENT.12507/03) 

- PUBLICIDADE – PORTIS – HOTÉIS PORTUGUESES, S.A. (INT.6931/02) 
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- ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – MERCADO DE LEVANTE (INT.7895/03) 

- LICENCIAMENTO DE ARRAIAL – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MONTE 
REAL (ENT.26404/03) 

- LICENCIAMENTO DE ARRAIAL – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MILAGRES 
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (ENT. 27178/03) 

- LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (ENT.27570/03) 

- LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (ENT.27516/03) 

- ALTERAÇÃO À TABELA GERAL DE TAXAS E LICENÇAS - PARA ESTABELECER 
NOVAS TAXAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE INSPECÇÃO DE ASCENSORES E 
LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ABERTURA DE NOVOS LUGARES DE JARDIM DE INFÂNCIA – VERBA DE 
ARRANQUE PARA APETRECHAMENTO 

- ABERTURA SOLENE DO ANO LECTIVO 2003/04 

- 10.º ENCONTRO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REGIÃO DE LEIRIA – 
LEIRIMAT X 

PONTO NÚMERO ONZE 

- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA – “ESPAÇO 
JOVEM” (ENT.25412/03) 

- PAAJ – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL – APOIO PONTUAL 
II / NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DE LEIRIA (ENT.26201/03) 

PONTO NÚMERO DOZE 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO DA 
CARPALHOSA - ALTERAÇÃO 

PONTO NÚMERO TREZE 

- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º 1629/03 PROC.º N.º 1220/02 - (fl. - 35) 
De BANCO BPI, SA, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284 - Porto, 

referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de 
licença para alterações a levar a efeito numa agência bancária, localizada num edifício 
situado na Rua Dr. Correia Mateus, n.º 12, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/09/03, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura das alterações a levar a efeito na agência bancária acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados pelo IPPAR – Instituto 
Português do Património Arquitectónico (do qual dev erá ser dado conhecimento ao 
requerente), devendo retirar os elementos publicitá rios colocados 
perpendicularmente na fachada e apresentar elemento s gráficos rectificados em 
relação ao mesmo; 

2.º apresentar certidão da Conservatória actualizad a relativamente ao 
edifício em causa, dado que a apresentada se encont ra fora de validade; 

3.º caso pretenda a instalação de elementos publici tários, deverá o mesmo 
ser objecto de licenciamento específico. 

** 
N.º 1630/03 PROC.º N.º 489/03 - (fl. - 57) 

De BANCO BPI, SA, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284 - Porto, 
referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de 
licença para alterações a levar a efeito numa agência bancária, localizada num edifício 
situado no Largo de Santana, n.º 8, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/09/03, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura das alterações a levar a efeito na agência bancária acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados pelo IPPAR – Instituto 
Português do Património Arquitectónico (do qual dev erá ser dado conhecimento ao 
requerente), devendo retirar os elementos publicitá rios colocados 
perpendicularmente na fachada e apresentar elemento s gráficos rectificados em 
relação ao mesmo; 

2.º caso pretenda a instalação de elementos publici tários, deverá o mesmo 
ser objecto de licenciamento específico; 

3.º garantir a acessibilidade ao edifício nos termo s do previsto no Decreto-
Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, nomeadamente quanto à largura da porta que não 
deverá ser inferior a 0,90m e a soleira ter uma alt ura máxima de 0,02m ou, ser sutada 
em toda a largura da porta, devendo apresentar elem entos gráficos rectificados em 
relação ao mesmo; 
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4.º apresentar planta à escala 1/1000 com a delimit ação da propriedade, de 
acordo com o indicado na descrição da certidão da C onservatória. 

** 
N.º 1631/03 PROC.º N.º 718/03 - (fl. - 211) 

De JOSÉ GUERRA LUÍS, residente na Rua de Martingil, n.º 54, freguesia de 
Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do 
pedido de licença para construção de uma moradia bifamiliar e muros de vedação, a levar a 
efeito na Rua da Cerveira, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/09/03, e face ao disposto no 
art.º20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem bro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da moradia e muros acima referidos,  condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno p ara alargamento do 
arruamento confinante Norte, devendo para o efeito medir-se 3.5m ao eixo do 
arruamento, espaço para estacionamentos, assim como  1.5m para execução do 
passeio, devendo apresentar planta de implantação c om indicação e quantificação do 
espaço cedido; 

2.º apresentar certidão da Conservatória de Registo  Predial rectificada, 
relativamente às cedências acima referidas; 

3.º garantir o cumprimento do art.º 22.º do Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água pa ra extinção de incêndios; 

4.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a autorização de 
utilização deverá verificar-se a execução das infra -estruturas referidas no ponto 1, 
devendo para o efeito garantir-se a utilização de m ateriais idênticos aos existentes no 
local relativamente aos passeios, estacionamento e alargamento do arruamento, 
assim como assegurar uma eficiente drenagem de água s pluviais junto à berma. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO 
N.º 1632/03 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Agosto. 

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 TRÊS 

N.º 1633/03 PROC.º LOT. N.º 3793/74- (fl 1080 e 108 7) 
De Álvaro Ferreira, acompanhado de um requerimento de MANUEL DA  

MOTA residente na Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto n.º 25 em Pombal, a solicitar a 
aprovação da alteração e emissão do Aditamento ao Alvará do loteamento sito na Quinta da 
Alçada, freguesia de Marrazes. 

Trata-se de uma alteração à localização da rampa de acesso à cave do 
edifício do lote 44 e apresentação da Planta (Anexo I) para emissão do aditamento ao 
alvará. 

A alteração de mais um piso em cave destinada a estacionamento foi 
aprovada por Deliberação de Câmara n.º 2824/99 datada de 10.11.1999 (folha 1028). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 29.08.03  delibera, por unanimidade, 
aprovar a localização do acesso à cave na condição de que o mesmo não interfira 
com o passeio existente e respectiva circulação dos  peões, devendo os arranjos 
exteriores envolventes ao edifício serem executados  após as obras no lote em causa, 
e de acordo com indicação a facultar pela Departame nto de Obras Municipais e 
Divisão de Espaços Verdes. 

Delibera ainda aprovar a Planta de Síntese e autori zar a emissão do 
Aditamento ao Alvará. 

** 

N.º 1634/03 PROC.º LOT. N.º 31/97- (fl 1003)  
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A ., com sede no 

lugar de Pocejal, freguesia de Vermoil, Concelho de Pombal referente ao loteamento situado 
na Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros. 

De acordo com a informação dos SMAS (folha 1000) as condutas adutoras 
executadas no exterior do loteamento encontram-se em condições de serem recebidas 
definitivamente, pelo que a garantia bancária correspondente, poderá ser totalmente 
reduzida. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 02.09.03  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva da conduta adutora no exterior do loteamento e o 
cancelamento da parte restante da garantia bancária . 

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

T.84/2002 – CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LENA, V ALE GRACIOSO, CASAL 
MIL HOMENS, AZOIA – MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇ ÃO 
N.º 1635/03 Nos termos do artº 116 do Dec.-Lei nº 59/99 de 02 de Março, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a firma CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato  

A presente deliberação é aprovada em minuta 

** 

T.91/2003 – PROJECTO DO MERCADO MUNICIPAL DA MACEIR A – APROVAÇÃO DO 
PROJECTO DE ARQUITECTURA 
N.º 1636/03 Retirado. 

** 

T.95/2003 – PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNI CIPAL DO 
PEDRÓGÃO – COIMBRÃO – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQU ITECTURA 
N.º 1637/03 Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais propondo a 
aprovação do Projecto de arquitecrura 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unani midade, aprovar o respectivo 
projecto de arquitectura. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

GUINESS BOOK OFF RECORDS – IR A PÉ COM UMA BANDEJA NA MÃO – DE 
GONDOMAR A LISBOA – LICENCIAMENTO DO PASSEIO E NECE SSÁRIAS 
ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – (ENT.24631/03) 
N.º 1638/03 Presente o ofício da Câmara Municipal de Gondomar, com o registo Ent.- 
24631/2003, solicitando a concessão da licença para a realização da prova desportiva 
descrita em epígrafe,  ao abrigo do disposto no n.º 1 do Art.º 29º do Decreto - Lei n.º 310/02, 
de 18 de Dezembro. 
Considerando que o processo possui parecer favorável do Comando do Grupo Territorial da 
GNR de Leiria, de acordo com o número 2 do Artigo 31º do referido diploma legal, solicita-se o 
licenciamento da referida prova, bem como as necessárias alterações de trânsito,  a realizar-se 
nos próximos dias 2, 3, 4 e 5 de Outubro. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, d elibera por unanimidade 
autorizar o licenciamento da prova designada por “G UINESS BOOK OFF RECORDS – IR 
A PÉ COM UMA BANDEJA NA MÃO – DE GONDOMAR A LISBOA”  bem como as 
necessárias alterações ao trânsito, na área da juri sdição desta Autarquia, a decorrer nos 
próximos dias 2, 3, 4 e 5 de Outubro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

6H DE BTT DO ARNEIRO – LICENCIAMENTO DO PASSEIO E N ECESSÁRIAS 
ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – (ENT.27011/03) 
N.º 1639/03 Presente a carta do Centro Cultural e Recreativo do Arneiro, Maceira, com o 
registo Ent.- 27011/2003, solicitando a concessão de licença para a realização de prova 
desportiva descrita em epígrafe, ao abrigo do disposto no número 1 do Artigo 29º do Decreto 
- Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro. 
Considerando que o processo não possui parecer do Comando do Grupo Territorial da GNR 
de Leiria, de acordo com o número 2 do Artigo 31º do referido diploma legal, solicita-se o 
licenciamento para a realização da prova, bem como as necessárias alterações ao trânsito, 
na área da jurisdição desta Autarquia, no próximo dia  14 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, d elibera por unanimidade 
autorizar o licenciamento da prova designada por “6  H DE BTT DO ARNEIRO” bem como 
as necessárias alterações ao trânsito, na área da j urisdição desta Autarquia, a decorrer 
no próximo dia 14 de Setembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

FESTEJOS EM HONRA DE S. SEBASTIÃO E SANTA TERESINHA  – CORTE DE 
TRÂNSITO NO LUGAR DE REGUEIRA DE PONTES 
N.º 1640/03  Presente o requerimento da PAROQUIA DE REGUEIRA DE PONTES, com o 
registo Ent.- 27326/2003, solicitando o corte de trânsito nas Ruas de S. Francisco, S. 
Sebastião e Largo da Igreja, Freguesia de Regueira de Pontes,  para a realização das 
festividades. 
Considerando que o processo não possui parecer do Comando do Grupo Territorial da GNR 
de Leiria, de acordo com o número 2 do Artigo 31º do referido diploma legal, a Sr.ª 
Presidente  exarou despacho, concedendo autorização para o corte de trânsito para a 
realização dos Festejos, nos dias 5, 6, 7 e 8 de Setembro do corrente ano, desde que 
existam percursos alternativos. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, d elibera por 
unanimidade ratificar o despacho da Sra. Presidente . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS V OLUNTÁRIOS DE 
LEIRIA 
N.º 1641/03 Presente o registo INT: N.º 7914/03, que propõe a título extraordinário um 
subsídio à Associação dos Bombeiros Voluntários de Leiria, para ajuda nas despesas (50% 
do total) referentes ao incêndio nas Freguesias de Cortes, Arrabal e Chainça 

A Câmara tendo em conta que nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 
do art.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro,  os Municípios dispõem de 
atribuições no domínio da protecção civil e, em con formidade com a alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro delibera, por unanimidade atribuir à 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Leiria um s ubsídio de €5.500, 
correspondente a metade das despesas, como auxílio excepcional para fazer face aos 
custos com a recente vaga de incêndios de grande di mensão que afectou a parte 
sudeste do concelho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES E O MINISTÉRIO DAS FINANÇAS – INDICAÇÃO  DE INTERLOCUTOR 
DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS EM CADA MUNICÍPIO, PARA EL ABORAÇÃO DO 
ZONAMENTO 
N.º 1642/03 Pela Senhora Presidente foi presente o Protocolo em epígrafe. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, que o técnico da 
autarquia que servirá de interlocutor junto dos ser viços locais da Direcção-Geral dos 
Impostos, de acordo com o ponto 7.4 do respectivo p rotocolo, é o Senhor Arquitecto 
Paulo António Sousa Ramos, Chefe de Divisão de Obra s Particulares. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

RESUMO DE TESOURARIA 
N.º 1643/03 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 5 de Setembro de 2003, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.702.000,99, sendo de Operações 
Orçamentais €2.923.123,79 e de Operações de Tesouraria €778.877,20. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS 
N.º 1644/03 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente, no período de 1 a 5 de Setembro  de 2003, correspondente às 
Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 5405, 5679, 5681 a  5683, 5685, 5686, 5693, 5694, 
5731 a 5734, 5739, 5741, 5790, 5918 a 5921, 5965, 5967, 5968, 5970, 5972, 5974, 5976, 
5978, 5982, 5983, 5998, 5999, 6019, 6025 a 6030, 6034, 6037 a 6039, 6051, 6110, 6137, 
6138, 6142, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n. ºs: 378, 382 e às Ordens de 
Pagamento de Facturas n.ºs: 2223, 5530, 5534, 5536,  5540, 5689, 5745, 5793, 5795, 
5801, 5805, 5807, 5809, 5810, 5829, 5830, 5831, 5834 a 5846, 5848, 5851, 5865, 5896, 
5991, 5993, 6036, 6041, 6045, 6046, 6053, 6054, 6111, 6113, 6119, 6139 a 6141, 6143 a 
6150, no valor total de €185.993,38.  

** 

FIXAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA PARA O ANO DE 2004 
N.º 1645/03 A Câmara, no uso da competência que lhe  é conferida pela alínea a) do 
n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro, e tendo em conta o disposto no 
art.º 18.º do Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, delibe ra por maioria, com os votos contra do 
Sr. Vereador Dr. Hélder Roque e da Sr.ª Vereadora E ng.ª Isabel Gonçalves e as 
abstenções dos Srs. Vereadores Dr. José Manuel Silv a e Dra. Manuela Santos, propor 
o lançamento de uma derrama para o ano de 2004 de 1 0% sobre a colecta do Imposto 
sobre o rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) ger ado na área geográfica do 
concelho que exerçam, a título principal, uma activ idade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola, para reforço da capacidade financeira do Município, conforme o 
n.º 2 do art.º 18.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agost o. 

Mais delibera submeter à aprovação da Assembleia Mu nicipal de acordo 
com a alínea f) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 1 69/99, de 18 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , justificou o seu voto mantendo as 
considerações que apresentou na deliberação N.º 1592/02 de 2002.09.09, a quando da 
discussão e votação deste mesmo assunto, que abaixo se transcreve: 

“O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque votou contra por não concordar com a 
existência da derrama, taxa somente criada por este executivo no mandato anterior, e que,  
no momento actual, de conjuntura económica e financeira extremamente difícil e com o 
custo de vida mais caro com o Euro, como é sobejamente conhecido, irá acarretar maiores 
dificuldades às nossas empresas.  

Os agentes económicos e empresariais necessitam é de suportes da autarquia 
para as suas iniciativas, favoráveis à criação de novos empregos e manutenção dos actuais, 
assim como ao progresso das empresas e, em vez disso, são confrontados com esta taxa, 
com um aumento de 42%, ao passar-se o seu valor de 7% para 10%. 

Como sempre tem vindo a referir, estamos perante tempos de austeridade e de 
muito rigor nas contas, com grande necessidade de forte contenção de gastos. Assim, a 
Câmara deveria dar o exemplo, reduzindo os custos desnecessários e excessivos da sua 
despesa corrente. 

A Câmara não pode continuar a gastar acima das suas actuais possibilidades e, 
os outros, neste caso as empresas, a apertar o cinto e a suportarem os encargos e as 
dívidas da autarquia. 
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É preciso que se dê o exemplo, que se faça um esforço de poupança e 
contenção de gastos, e só depois, se peça a colaboração das empresas, que sentindo o seu 
dinheiro bem aplicado, não deixarão de dar o seu contributo no esforço de investimento da 
Câmara.” 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva, falando em nome da representação do 
Partido Socialista na Câmara, justificou o voto, pelos mesmos motivos que foram 
apresentados na deliberação N.º 1592/02 de 2002.09.09, a quando da discussão e votação 
deste mesmo assunto, que abaixo se transcreve: 

“O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva , falando em nome da representação do 
Partido Socialista na Câmara, disse não ser o PS contra a derrama pois Leiria é um 
concelho economicamente pujante, com empresa sólidas e um empresariado consciente da 
sua função social, embora ressalvando que o seu produto seja utilizado exclusivamente na 
concretização de projectos de relevância concelhia, particularmente o saneamento  e a 
requalificação da rede de distribuição de água. 

Por este motivo propôs que os recursos financeiros provenientes da derrama 
fossem integralmente canalizados para os SMAS, proposta que não foi aceite pela maioria e 
determinou a abstenção do PS.” 

** 

PROTOCOLOS DE FACTORING COM O BPI 
N.º 1646/03 Retirado, agendar para a próxima reuniã o. 

** 

INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT, EM 
N.º 1647/03 Retirado, agendar para a próxima reuniã o. 

** 

XXI MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAME NTO – 21.ª 
ALTERAÇÃO 
N.º 1648/03 Presente a 21.ª modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2003, que se consubstancia na 21.ª alteração, de acordo com as 
normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade aprovar a 
21.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2003, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de €253.673,00 euros cada 
e a 21.ª modificação ao Orçamento para o presente a no de 2003, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de €306.573,00 euros cada, 
tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º  2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – FERNANDO ANTÓNIO DA SILVA (ENT. 27019 /00) - ITL-42-9-1 
N.º 1649/03 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento para colocação de um anúncio luminoso  a colocar no seu estabelecimento 
sito na Estrada da Marinha Grande, 315, em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 
PUBLICIDADE –  BP LUBS – COMPANHIA LUBRIFICANTES, L DA. RENOVAÇÃO 
(ENT.20902/02) - ITL-42-9-1 
N.º 1650/03 Presente o processo mencionado em epígrafe, no qual consta o pedido de 
renovação dos alvarás de licença de publicidade dos  n.ºs 46/01 a  57/01,  por mais um ano, 
nas suas instalações sitas em  E.N. 109-9, Almuinha Grande, freguesia de Marrazes - Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 
PUBLICIDADE – SAPROGAL PORTUGAL – AGRO PECUÁRIA, S. A. (ENT. 33974/01) - 
42-9-1 
N.º 1651/03 Presente o processo referente ao pedido de licenciamento de um painel 
publicitário a colocar na rua da Granja, n.º 4, Estrada da Boavista, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera p or 
unanimidade,notificar o requerente nos termos dos a rtigos 100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de indeferir a pretensão,  com base no parecer do GRU, que 
é do seguinte teor: “Dada a grande proximidade e vi sibilidade do painel publicitário da 
Estrada Nacional n.º 3, considera-se ser de indefer ir o pedido com fundamento no art.º 
3.º do Decreto-Lei 105/98. O elemento publicitário deverá ser aposto ao edifício.” 

** 

PUBLICIDADE – MAKRO CASH &  CARRY PORTUGAL, S.A (EN T.13401/03) - ITL-42-9-1 
N.º 1652/03 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de letras publicitárias, a colocar nas suas instalações sitas em Rua do 
Outeiro, EN1, freguesia de Santa Eufémia. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do de licenciamento das 
letras publicitárias mediante a apresentação das gu ias que provam o pagamento ao 
Instituto de Estadas de Portugal. 

Quanto à restante publicidade colocada e que é refe rida na informação dos 
Serviços de Fiscalização, deverá ser removida, no p razo de 8 dias,  ao abrigo da 
alínea a) do n.º 2 e n.º 3 do art.º 20.º do Regulam ento Municipal da Publicidade em 
vigor, por não se encontrar licenciada. 

** 
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PUBLICIDADE – VIA  PUBLICITÁRIA, LDA. (ENT. 1182/03 ) - ITL-42-9-1 
N.º 1653/03 Presente o processo referente ao pedido de licenciamento de um painel 
publicitário, a colocar no sítio da Costeira – E.N. 109 – Variante da Gândara dos Olivais, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo), delibera, 
por unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmo s motivos constantes da sua  
deliberação de 03/06/23. 

** 
PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LDA .  (ENT. 10115/03) - ITL-
42-9-1 
N.º1654/03 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, referente ao pedido 
de licenciamento de um painel publicitário a colocar na Rua Júlia das Dores Silva Crespo, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo), delibera, 
por unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmo s motivos constantes da sua  
deliberação de 03/06/23. 

** 
PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LDA . (ENT. 10124/03) ITL-
42-9-1 
N.º 1655/03 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, referente ao pedido 
de licenciamento de um painel publicitário a colocar na Rua Vale de Lobos (frente ao LIDL) – 
Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo), delibera, 
por unanimidade manter o indeferimento pelos mesmos  motivos constantes da sua  
deliberação de 03/06/23. 

** 
PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, S. A. (ENT.34352/02) - ITL-
42-9-1 
N.º 1656/03 Presente o processo mencionado em epígrafe, referente ao pedido de 
licenciamento de um painel a colocar na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, em Leiria. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo), delibera, 
por unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmo s motivos constantes da sua  
deliberação de 03/07/21. 

** 
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PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, SA  (ENT.34355/02) - 42-9-
1 
N.º 1657/03 Presente o processo mencionado em epígrafe referente ao pedido de 
licenciamento de um painel a colocar na Estrada da Marinha Grande, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade 
notificar a requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de indeferir a pretensão,  com base no parecer do GRU, que 
é do seguinte teor: 

“O presente processo faz referência a um pedido de colocação de um 
painel publicitário. 

Tendo em conta a alínea 1.a) do artigo 11º do Regul amento Municipal de 
Publicidade da Câmara Municipal de Leiria, é emitid o parecer negativo.”  

** 

PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, S. A.  (ENT.34360/02) - 
ITL-42-9-1 
N.º 1658/03 Presente o processo mencionado em epígrafe referente ao pedido de 
licenciamento de um painel a colocar na Rua. Ernesto Korrodi (junto à Escola), em Leiria. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo), delibera, 
por unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmo s motivos constantes da sua  
deliberação de 03/07/21. 

** 

PUBLICIDADE – (GRUPO CRAYON) – ESPAÇO VIA-GESTÃO DE  ESPAÇOS 
PUBLICITÁRIOS, LDA. (ENT. 33445/02) - ITL-42-9-1 
N.º 1659/03 Presente o processo mencionado em epígrafe referente ao pedido de 
licenciamento de um painel a colocar junto à Rotunda existente na confluência da  Av. 
Adelino Amaro da Costa  com a Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, em Leiria. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo), delibera, 
por unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmo s motivos constantes da sua  
deliberação de 03/07/21. 

** 

PUBLICIDADE/OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SARAFAUTO – A LUGUER, COMÉRCIO E 
REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA. (ENT. 12507/03) - ITL-42- 7-1 
N.º 1660/03 Presente o processo mencionado em epígrafe, no qual solicita autorização 
para uma acção de promoção de venda de viaturas estacionadas no passeio, ocupando a 
via pública com as mesmas, pelo prazo de seis meses (Maio a Outubro), bem como o 
licenciamento de placas de publicidade no interior de uma viatura, sita na Urbanização 
Quinta da Gordalina, Fonte Quente, lote 2, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo), delibera, 
por unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmo s motivos constantes da sua  
deliberação de 03/06/30. 

** 

PUBLICIDADE – PORTIS – HOTÉIS PORTUGUESES, S.A. (IN T. 6931/02) - ITL-42-9-2 
N.º 1661/03 Retirado. 

** 

ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – MERCADO DE LEVANTE (I NT.7895/03) - ITL-42-12-4 
N.º 1662/03 Presente a informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento n.º 336/03, no valor de €28.00, em 
nome de Leonel Silva Cruz, residente em Vila Nova de Famalicão, em virtude de ter sido 
debitado indevidamente, uma vez  que houve troca da emissão da guia com o lugar n.º 245. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida. 

** 

LICENCIAMENTO DE ARRAIAL – FÁBRICA DA IGREJA PAROQU IAL DE MONTE REAL  
(ENT.26404/03) - ITL-42-11-3 
N.º 1663/03 Presente o requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Monte Real a 
solicitar licença para a realização do arraial e licença especial de ruído para os dias 20 e 21 
de Setembro corrente, em honra da Imaculada Conceição, no lugar de Serra do Porto 
D’Urso, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar a re alização do referido 
arraial, até às 24:00 horas, mediante licença espec ial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LICENCIAMENTO DE ARRAIAL – FÁBRICA DA IGREJA PAROQU IAL DE MILAGRES - 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (ENT.27178/03) - ITL-42-11- 3 
N.º 1664/03 Presente o requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Milagres  a 
solicitar licença para a realização do arraial e licença especial de ruído para os dias 12, 13, 
14  e 15 de Setembro corrente, até às 24.00 horas, em honra do Senhor dos Milagres, no 
lugar e freguesia de Milagres e do qual consta o Despacho da Exm.ª Sr.ª Presidente de 05 
de Setembro do corrente ano, a autorizar o solicitado. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o De spacho de 05/09/03 da 
Exm.ª Senhora Presidente a deferir o pedido, median te a emissão de licença especial 
de ruído para o efeito. 

** 
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RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  (ENT.27570/03) - ITL-42-
11-3 
N.º 1665/03 Presente o requerimento de Carlos José dos Santos Silva, representante da 
Associação Cultural e Recreativa de Maceirinha, a solicitar a licença de arraial e especial de 
ruído para a realização da Festa da Havaiana, no dia 6 de Setembro do corrente, até às 
02.00 horas, e do qual consta o Despacho da Ex.ma Sr.ª Presidente, de 05 de Setembro do 
corrente ano, a autorizar o solicitado. 

A Câmara, delibera, por unanimidade ratificar o Des pacho de 05/09/2003 da 
Ex.ma Senhora Presidente e autorizar a realização d o referido arraial até às 02.00 
horas e conceder  licença especial do ruído. 

** 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  (ENT. 27516/03) - ITL-
42-11-3 
N.º 1666/03 Presente o requerimento de João Manuel Antunes Nicolau, residente na Rua 
Dr. Joaquim José Sousa, Lote 9 A n.º 71-3.º frente, freguesia de Marrazes, concelho de 
Leiria, a solicitar licença especial de ruído para a realização de obras de construção civil 
num bloco habitacional e comercial, sito na morada acima mencionada, durante o período 
de 15/09/2003 a 01/11/2003, conforme o alvará de licença de obras particulares N.º 
1959/90, sendo de Segunda a Sexta das 08.00 às 19.00 horas, e aos Sábados, Domingos e 
Feriados das 08.00 às 19.00 horas, do qual consta o Despacho da Exm.ª Sr.ª Presidente, de 
05/09/2003 do corrente ano a deferir o pedido. 

A Câmara, delibera, por unanimidade ratificar o Des pacho de 05/09/03 da 
Ex.ma Senhora Presidente a deferir o pedido, median te emissão de  licença especial 
de ruído para o efeito. 

** 

ALTERAÇÃO À TABELA GERAL DE TAXAS E LICENÇAS – APAR A ESTABELECER 
NOVAS TAXAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE INSPECÇÃO DE  ASCENSORES E 
LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS 
N.º 1667/03 A Câmara nos termos das disposições leg ais conjugadas da alínea e), 
do n.º 2 do art.º 53.º e alínea a) do n.º 6, do art .º 64.º, ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n .º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
delibera por unanimidade propor à aprovação da Asse mbleia Municipal a alteração da 
Tabela de Taxas, acrescentando-lhe dois Capítulos e  dois artigos que irão contemplar 
as taxas a cobrar relativas à inspecção de ascensor es e licenciamento de 
estabelecimentos industriais. 

Assim à Tabela de Taxas e Licenças propõe-se que se ja aditado o seguinte: 

Capítulo XIV  
Inspecção de Ascensores  

Taxas 
Art.º 40.º 

1) Inspecções periódicas e extraordinárias 80,00 
2) Reinspecções 45,00 
3) Realização de inquéritos 80,00 
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Capítulo XV  
Licenciamento de Estabelecimentos Industriais  

Taxas 
Art.º 41.º 

1) Apreciação dos pedidos de licença de instalação ou de alteração 120,00 
2) Vistorias relativas ao processo de licenciamento ou resultantes 
 de qualquer facto imputável ao industrial, incluindo a emissão 
 da respectiva licença de exploração industrial 150,00 
3) Vistorias para verificação das condições do exercício da actividade 
 ou do cumprimento das medidas impostas nas decisões proferidas 
 sobre as reclamações e os recursos hierárquicos 80,00 
4) Vistorias de reexame das condições de exploração industrial 80,00 
5) Averbamento de transmissão 50,00 
6) Desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos 50,00 
7) Vistorias para verificação do cumprimento das medidas impostas 
 aquando da desactivação definitiva do estabelecimento industrial 80,00 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

N.º 1668/03 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, ao Sr. João de  Oliveira Gomes, funcionário 
desta Câmara Municipal, pelo falecimento do sua irm ã, tendo a Câmara deliberado, 
por unanimidade, concordar. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ABERTURA DE NOVOS LUGARES DE JARDIM DE INFÂNCIA – V ERBA DE ARRANQUE 
PARA APETRECHAMENTO 
N.º 1669/03 Presente a proposta do Vereador da Educação e Cultura, que é do seguinte 
teor: 

“ A Câmara Municipal de Leiria tem vindo a garantir a expansão da rede pública 
da Educação Pré-Escolar, com a criação progressiva de novos lugares de Jardim de 
Infância. Para tal e considerando: 

1. Que é necessário apetrechar os espaços onde decorrem as actividades educativas; 

2. Que o equipamento constitui um meio de intervenção indirecta do educador de 
infância na sua acção pedagógica e didáctica, e que o mesmo deverá satisfazer um 
conjunto de requisitos de qualidade: estética, adequação ao nível etário, resistência, 
normas de segurança, multiplicidade de utilizações, entre outros; 
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3. Que os equipamentos educativos – mobiliário, material didáctico, de apoio, consumo 
e de exterior, devem privilegiar os seguintes aspectos: 

Estimular o desenvolvimento cognitivo 

Estimular o exercício físico 

Favorecer a fantasia e o jogo simbólico 

Favorecer a criatividade 

Propõe-se a atribuição de uma verba de arranque por cada lugar de Jardim de 
Infância, no valor de  € 2.000,00, de acordo com a Lei n.º 159/99 e 169/99, de 14 e 18 de 
Setembro, respectivamente. 

Mais se propõe, que após a recepção da verba, os estabelecimentos de ensino 
venham a apresentar à Câmara Municipal de Leiria, no prazo de 6 meses, as cópias dos 
documentos justificativos das despesas efectuadas com a aquisição dos materiais 
constantes na proposta.” 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 19.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e  de acordo com a alínea f) do n.º 2 do art.º 64.º da  
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção d ada pela Lei n.º 5 –A/2002, de 11 
de Janeiro, delibera, por unanimidade, concordar co m a proposta acima transcrita,  no 
sentido de atribuir uma verba no valor de € 2.000,0 0, por cada lugar de Jardim de 
Infância a criar. 

** 

ABERTURA SOLENE DO ANO LECTIVO NO CONCELHO DE LEIRI A 
N.º 1670/03 À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Leiria, em 
parceria com o Centro de Formação de Leiria, vai levar a efeito a ABERTURA SOLENE DO 
ANO LECTIVO NO CONCELHO DE LEIRIA, no próximo dia 11 de Setembro de 2003, no 
auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), com a temática “Gestão 
Curricular: potencialidades e constrangimentos”. 

O programa será o seguinte: 

09h00m- Recepção aos participantes; 

10h00m- Sessão de abertura pelas entidades oficiais; 

11h00m- (Painéis opcionais); 

Painel A- Gestão curricular: As articulações (im)possíveis 

Oradoras convidadas: Prof.ª Doutora Carlinda Leite, Investigadora e Docente da 
Universidade do Porto – FPCE; 

Prof.ª Doutora M.ª do Céu Roldão, Investigadora e Docente da Escola Superior de 
Educação de Santarém; 

Moderador: Prof. Doutor Pedro Silva, Investigador e docente da Escola Superior de 
Educação de Leiria; 
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Painel B- Tecnologias educativas e currículo na Educação Pré-Escolar 

Oradora: Dr.ª Paula Aguiar, Coordenadora do Núcleo de Educação Pré-Escolar 
(Departamento Educação Básica – DEB); 

Moderadora: Dr.ª Conceição Fernandes; Educadora do Pré-Escolar do Agrupamento 
de Escolas José Saraiva. 

Painel C– Ensino Secundário: Um olhar sobre o futuro 

Oradores: Dr. Vasco Alves, Director do Departamento do Ensino Secundário; 

Prof. Doutor Joaquim Coimbra, Investigador e Docente da Universidade do Porto- 
FPCE; 

Moderadora: Dr.ª Odete João, Docente da Escola Secundária Francisco Rodrigues 
Lobo; 

Painel D- Materiais pedagógicos: Segurança e Ciência 

Oradores: Eng.º Cunha Lopes, Comandante dos Bombeiros Municipais de Leiria; 

Dr.ª Isabel Caseiro, Docente da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira; 

Dr. Joaquim Silva, Docente da Escola Secundária Domingos Sequeira; 

Moderadoras: Dr.ª Isabel Quintal, Dr.ª Rita Antunes e Dr.ª Sofia Pereira, Técnicas da 
C.M. de Leiria; 

13h00m- Almoço (oferecido pela Câmara Municipal de Leiria) 

14h30m- O património como recurso educativo – Visitas guiadas 

Roteiro A – mιiιmo- Museu da Imagem em Movimento; 

Roteiro B – Núcleo Museológico «Torre de Menagem»; 

Roteiro C – Museu Escolar de Marrazes; 

Roteiro D – Vale do Lapedo; 

Roteiro E – Lagoa da Ervedeira e Matas Nacionais: Pedrógão (Leiria) e Litoral 
adjacente; 

O evento contará com a presença da Ex.ma Sr.ª Directora Regional de Educação do 
Centro, Prof.ª Doutora Maria de Lurdes Cró, que fará, assim, o lançamento do ano lectivo da 
Região Centro, em Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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10.º ENCONTRO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REGIÃ O DE LEIRIA – 
LEIRIMAT X 
N.º 1671/03 Presente o ofício da Associação de Professores de Matemática - Núcleo de 
Leiria, datado de 9 de Julho de 2003, com registo de entrada n.º 22333, de 14-07-03, 
solicitando apoio para a realização do 10.º Encontro de Professores de Matemática da 
Região de Leiria – Leirimat X, que decorrerá na Escola sede do Agrupamento de Escolas de 
Maceira nos dias 10 e11 de Setembro. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os Municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea I ) do n.º 1 do art.º 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, compete à Câmara apoiar ou comparticipar n o apoio à Acção Social Escolar e 
às actividades complementares no âmbito de projecto s educativos nos termos da Lei, 
delibera por unanimidade atribuir à Associação de P rofessores de Matemática – 
Núcleo Regional de Leiria, o subsídio no valor de €  750,00. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DE LE IRIA – “ESPAÇO 
JOVEM” (ENT – 25412/03) 
N.º 1672/03 Pela “Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria”, adiante 
designada por FAJDL, contribuinte fiscal n.º 505000164, cuja identificação se comprova 
através de Publicação no Diário da República n.º 172, 3.ª Série, de 28.07.1997, é presente o 
ofício datado de 31 de Julho de 2003, com o número de entrada 25412/03, no qual solicita 
apoio da Autarquia para a concretização do projecto ”Espaço Jovem”. 

Considerando: 

- A relevância que tem caracterizado o contributo social e juvenil protagonizado pela 
FAJDL, quer no Concelho, quer no Distrito de Leiria e, que para o efeito, tem 
merecido da Câmara Municipal de Leiria apoios diversos, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil;  

- A pertinência e necessidade da própria FAJDL adquirir ou construir um espaço no 
qual, autonomamente, possa desenvolver e potenciar actividades com e para a 
Juventude do Concelho e do Distrito de Leiria; 

- A importância em mobilizar e envolver jovens e Associações em redor de projectos 
comuns, fazendo uso de espaços que permitam a reunião entre as mesmas, a 
formação e utilização de tecnologias de informação e a prática de parcerias 
associativas; 

- A oportunidade em, reunidas vontades e condições, concretizar um projecto 
funcional, que sirva os jovens em geral e as Associações e Grupos de natureza 
juvenil em particular. 
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Propõe a Sr.ª Presidente da Câmara que, para os devidos efeitos, a Autarquia envide 
esforços no sentido de dar um apoio à Federação das Associações Juvenis do Distrito de 
Leiria na construção do “Espaço Jovem”, cuja materialização preferencial poderá passar 
pela cedência, em regime de uso de direito de superfície, de uma parcela de terreno, cuja 
área não deverá ser superior a duzentos metros quadrados. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade envidar esforços 
no sentido de dar um apoio à Federação das Associaç ões Juvenis do Distrito de 
Leiria na construção do “Espaço Jovem”, cuja materi alização preferencial poderá 
passar pela cedência, em regime de uso de direito d e superfície, de uma parcela de 
terreno, cuja área não deverá ser superior a duzent os metros quadrados. 

Mais delibera que, aquando da materialização do apo io, o assunto volte a 
ser objecto de decisão da Câmara.  

** 

P.A.A.J. – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVE NIL – APOIO PONTUAL 
II / NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DE LEIRIA (ENT – 26201/ 03) 
N.º 1673/03 Pelo Núcleo de Espeleologia de Leiria foi presente o ofício, datado de 30 de 
Julho de 2003, com o número de entrada 26201/03, oficializando a candidatura ao apoio 
pontual II do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

para o efeito, propõe a Sr.ª presidente que se apoie a actividade “IV Congresso de 
Espeleologia” através da atribuição de um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros) ao 
Núcleo de Espeleologia de Leiria. 

propõe, ainda, a cedência gratuita dos autocarros de 37 e 55 lugares da autarquia, no dia 27 
de Setembro, do corrente ano, com isenção do pagamento da quilometragem, ficando ao 
encargo do requerente o pagamento das horas extraordinárias do motorista. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, atribuir de 
acordo com a alínea b), do n.º 4 do art.º 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  um 
subsídio no valor de € 1.000,00 (Mil Euros) ao Núcl eo de Espeleologia de Leiria para 
apoiar a actividade “IV Congresso de Espeleologia”.  

Mais delibera, ceder gratuitamente os autocarros de  37 e 55 lugares da 
Autarquia, no dia 27 de Setembro, do corrente ano, bem como isentar do pagamento 
da quilometragem, ficando ao encargo do requerente o pagamento das horas 
extraordinárias do motorista. 

A presente deliberação foi presente em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
N.º 1674/03 Presente a minuta de protocolo de Delegação de Competências a celebrar 
com as Juntas de Freguesia e para execução das obras constantes do mapa abaixo 
transcrito. 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE _______________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

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

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

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

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

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

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria : 
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta o 

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

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

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

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

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

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

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

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

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

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais 

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

Cláusula Sétima 
Dúvidas e Omissões 

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

Freguesia Objecto do Protocolo de Delegação de 
Competências 

VALOR ( IVA INCLUÍDO) 

Barreira 
Obras de Reabilitação do EB1 Andreus 35.170,00 € 

Total                                                                                                                                             35.170,00 € 

Obras de Reabilitação do EB1 de Figueiras 1 7.776,65 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Mata dos Milagres 35.044,34 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Alcaidaria 476,00 € Milagres 

Obras de Reabilitação do EB1 Casal da Quinta 11.364.50 € 
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Total                                                                                                                                             54.661,49 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Andrinos 19.635,00€ 

Obras de Reabilitação do JI Campo Amarelo 16.893,24€ 

Obras de Reabilitação do EBI Vidigal 25.921,77€ Pousos 

Obras de Reabilitação do EB1 Campo Amarelo 1.190,00€ 

Total                                                                                                                                              63.640,00 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Loureira 14.542,20 € 
Santa Catarina da Serra  

Obras de Reabilitação do JI Quinta da Sardinha 3.723,51 €  

Total                                                                                                                                              18.265,71 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Capuchos 29.852,34 € 
Leiria 

Obras de Reabilitação do EB1 Leiria 1 10.745,70 € 

Total                                                                                                                                              37.282,70 € 

Colocação de Vedação do EB1 Porto do Carro 3.653,00 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Arnal 3.808,00 € 

Obras de Reabilitação do EB1 A-do-Barbas 5.474,00 € 

Obras de Reabilitação do EB1 A-dos-Pretos 9.936,50 € 

Obras de Reabilitação do EBI Maceira 25.013,80 € 

Obras de Reabilitação do JI Cavalinhos 2.737,00 € 

Obras de Reabilitação do JI Arnal 5.593,00 € 

 
 

 
 
 
Maceira 

Obras de Reabilitação do JI Pocariça 6.304,62 € 

Total                                                                                                                                              62.519,92 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Moinhos de Carvide 3.729,05 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Outeiro da Fonte 3.245,55 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Carvide 5.525,30 € 
Carvide 

Obras de Reabilitação do JI Outeiro da Fonte 1.281,32 € 

Total                                                                                                                                              13.781,22 € 

Obras de Reabilitação do EB1 Souto de Cima 10.000,00€ 

Obras de Reabilitação do EB1 Caldelas 7.616,00€ Caranguejeira 

Obras de Reabilitação do EB1 Vale Sobreiro 12.738,95€ 

Total                                                                                                                                               30.354,95€ 

Regueira de Pontes Obras de Reabilitação do JI Regueira de Pontes 12.228,00€ 

Total                                                                                                                                               12.228,00€ 

TOTAL                                                                                                                                          330.619,33€ 
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A Câmara, depois de analisar os protocolos em epígr afe e nos termos das 
alíneas d) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99 , de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições em matéria de Educação, deli bera por unanimidade aprová-
los nos termos da alínea c) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e 
submetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação, e m conformidade com a alínea s) 
do n.º 2 do art.º 53.º da referida Lei.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO DA 
CARPALHOSA – ALTERAÇÃO 
N.º1675/03 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa, esta 
verificou que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não 
estava de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 
« Execução de Colector Pluvial na Rua da Moita - Souto da Carpalhosa » no valor de 
21.000,00 € e « Requalificação de arruamentos - Rua da Capela - Moita da Roda e Rua do 
Vale do Souto » no valor de 37.000,00 € para «Execução de Colector Pluvial na Rua da 
Moita – Souto da Carpalhosa, Rua Serrado da Joana em Carpalhosa e requalificação de 
arruamentos - Rua da Capela - Moita da Roda e Rua do Vale do Souto » pelo valor total de 
€58.000,00 . 

A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de, aprovar a alteração 
em epígrafe, dando seguimento à aprovação em Assemb leia Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
N.º 1676/03 Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas, durante o 
mês de Julho de 2003, que totalizam o valor de €7.290,36 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €7.290,36 referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito no 
mês de Julho de 2003. 

** 

Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 
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- LICENCIAMENTO DE ARRAIAL – GRUPO DESPORTIVO E REC REATIVO 
DE PARCEIROS (ENT.27648/03 

- ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO DO LARGO DE INFANTARIA 7  E 
OBRAS NA PONTE DOS CANIÇOS 

** 

LICENCIAMENTO DE ARRAIAL – GRUPO DESPORTIVO E RECRE ATIVO DE PARCEIROS 
(ENT.27648/03) - ITL-42-11-3 
N.º 1677/03 Presente o requerimento do Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros, a 
solicitar a licença para a realização do arraial e especial de ruído para os dias 12, 13, 14, 15 
e 21 de Setembro do corrente ano, para os festejos do 27.º Aniversário bem como as Bodas 
de Prata do Rancho Folclórico de Parceiros, até às 02.00 horas. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar a re alização do referido 
arraial, até às 02.00 horas, mediante licença espec ial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ES TACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEO DO LARGO DE INFANTARIA 7 E OBRAS NA PON TE DOS CANIÇOS 

N.º 1678/03 Na primeira quinzena de Outubro do corrente ano serão iniciadas obras de 
construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Largo de Infantaria 7 e obras na 
Ponte dos Caniços, no âmbito das intervenções do Programa Polis. 
Decorrente das obras, que impossibilitarão o trânsito no Largo de Infantaria 7, não permitindo a 
ligação entre a Rua Tenente Valadim, a Avenida Marquês de Pombal e a Rua Roberto Ivens,  
haverá limitações ao trânsito automóvel da área central da cidade, que se apresentam: 

1. Avenida Marquês de Pombal – trânsito descendente será inserido na Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, mantendo-se o acesso à Rua Nossa Senhora da Encarnação, 
apenas para trânsito local, visto ser rua sem saída; 

2. Avenida Nossa Senhora de Fátima – a inserção na Avenida Marquês de Pombal, no 
seu sentido ascendente, será permitida, mantendo-se o acesso à Rua Nossa Senhora 
da Encarnação, apenas para trânsito local, visto ser rua sem saída 

3. Rua Miguel Torga – trânsito com sentido único a partir da Avenida Nossa Senhora de 
Fátima e saída pela Rua da Fábrica do Papel (troço entre o entroncamento com a 
Rua Miguel Torga e a Avenida Nossa Senhora de Fátima) para a mesma Avenida;  

4. Rua da Fábrica do Papel (troço entre o entroncamento com a Rua Miguel Torga e a 
Rua Roberto Ivens) e Rua Roberto Ivens – trânsito com os dois sentidos, apenas para 
trânsito local; 

5. Rua Carolina F. Ribeiro – rua de trânsito local, apenas para serviço dos Bombeiros 
Municipais, Lar de São Francisco e Posto de Combustível; 
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6. Rua Tenente Valadim – após a ponte Hintze Ribeiro, a rua terá dois sentidos de 
circulação, apenas para trânsito local. 

As alterações elencadas foram submetidas a apreciação do Conselho Municipal de Trânsito, 
no passado dia 30 de Agosto, tendo recebido aprovação. 
No sentido de minimizar os inconvenientes para os automobilistas e garantir a segurança 
nas vias afectadas, deverá ser implementada a sinalização proposta na informação do 
Sector de Trânsito do Departamento de Obras Municipais, assim como outra que for 
considerada necessária após a entrada em vigor das alterações e que permita a 
optimização do trânsito. 

A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de, concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à deliberação, 
devendo ser dado conhecimento à Sociedade Leiria Po lis, PSP, GNR, Governo Civil 
do Distrito de Leiria, Instituto de Estradas de Por tugal, Rodoviária do Tejo, Bombeiros 
Municipais, INEM e taxistas. 

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 

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, SÉRGIO SILVA, Director de Departamento de Administração Geral, 
mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 8 de Setembro de 2003 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 

 
 


