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Acta n.º 21 
Aos seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e cinco, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS 
 COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

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

 SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
 MAGALHÃES 

  

** 

Os Senhores Vereadores Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 
Santos e Dr. Hélder Manuel Matias Roque estiveram a usentes da reunião por motivas 
devidamente justificados. 

** 

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

** 

Esteve presente por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 30 de Maio, cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às dezassete horas a Senhora Presidente deu início à reunião, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:  

Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

986/01 Simo - Sociedade Imobiliária de Cinemas, S.A. 

268/02 A Encosta – Construções, S.A. 

1535/03 Marianjos - Comércio de Produtos Congelados, Ldª. 

233/04 Condeço & Rocha, Ldª. 

614/04 Gumerzindo da Conceição Francisco 

889/04 Monterg - Construções, S.A 

1665/04 António de Jesus Lopes 

 
Ponto número dois 

Análise do seguinte processo de loteamento: 

Lot. 1/90 Construmansos – Sociedade de Construções & Imobiliária, 
Ldª. 

 
Ponto número três 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. XIII Modificação ao Orçamento - Ratificação 

 

Ponto número quatro 
Sociedade LeiriaPolis – Mesa da Assembleia Geral – Indicação de Presidente e 

Secretário 
 

Ponto número cinco 
Voto de Pesar 

 
Ponto número seis 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria - Requerente 
Maria do Rosário Marques Duarte Mestre 
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Ponto número sete 
1. Ratificação de Despacho - Licença Especial de Ruído – Hildegardo Ferreira 

Gaspar (Ent.11252/05) 

2. Substituição de Veículo Afecto ao Transporte em Táxi (Ent.10045/05) 

3. Atribuição de Lugar Cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outros (Ent.13470/05) 

4. Atribuição de Lugar Cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outros (Ent.7649/05) 

5. Atribuição de Lugar Cativo no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outros (Ent.14354/05) 

 

Ponto número oito 
Campeonato Nacional de Atletismo – Contrato-Programa 

 
Ponto número nove 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do 1.º CEB 
e Jardins de Infância da Freguesia de Parceiros – Transferência de Verba 

 

Ponto número dez 

1. Leiriviga 
2. Apoio ao Evento " Inova Leiria 2005" 

3. Apoio à construção da Casa Mortuária da Comissão da Igreja do Casal da Quinta - 
Milagres 

 
Ponto número onze 

1. Teatro José Lúcio da Silva – lista de despesas 

2. Teatro José Lúcio da Silva – lista de despesas com o Teatro Miguel Franco 

 
Ponto número doze  

1. Subsídios 

2. Festival de Jazz da Alta Estremadura 

3. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

** 
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Período Antes da Ordem do Dia 

N.º 0916/05 O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  solicitou o relatório da Delegação de 
Saúde sobre a segurança nas escolas e parques infantis do Concelho e ainda a conta 
corrente do Parque Industrial da Cova das Faias. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  distribuiu um documento onde dava 
resposta às questões levantadas pelo Vereador Dr. Gonçalo Lopes sobre a matéria em 
questão. Relativamente ao Relatório, seria brevemente dado a conhecer, não deixando de 
frisar que a autarquia está a cumprir o que está regulamentado, nomeadamente quanto à 
revisão dos extintores existente nas escolas, anualmente adjudicada a empresas da 
especialidade. 

** 

N.º 0917/05 As passadeiras para peões existentes na cidade, nomeadamente as que se 
encontram junto das rotundas, foram também objecto de reparo por parte do Vereador Dr. 
Gonçalo Lopes, que podem pôr em causa a segurança de quem ali circula por se 
encontrarem “em cima da rotunda”. 

O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho  esclareceu que cada vez mais 
existe a preocupação de aumentar a protecção dos peões e criar algum desconforto a quem 
circula de automóvel do modo a retirar este tipo de trânsito no centro da Cidade. A 
localização das citadas passadeiras obedece a este objectivo, embora, concorde, que a 
fluidez de trânsito resulta um pouco prejudicada. Implantá-las em lugar diferente, permitiria 
que os automóveis ganhassem velocidade, o que traria mais insegurança para os peões. 
Portanto, se a passadeira estiver mais próxima da rotunda dizem as regras que os 
automóveis, à saída daquelas, circulem a velocidades mais baixas. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos  considerando que por vezes é difícil 
visualizar as passadeiras, sobretudo para quem não conhece a sua localização, inquiriu da 
possibilidade de as mesmas serem pintadas com cores fluorescentes. 

O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho informou que as passadeiras são 
pintadas com tinta própria, estando a Câmara, contudo, a estudar a possibilidade de utilizar 
outros materiais nas passadeiras a criar. Ressalva-se, porém, a circunstância de existir 
sinalização vertical a informar da proximidade de passadeiras. 

** 
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Ponto número um 

N.º 0918/05 Processo n.º 986/01 - (fl. -2944) 

De Simo - Sociedade Imobiliária de Cinemas, S.A., com sede na Rua 
Embaixador Martins Janeira, n.º 2-D – Piso 0, freguesia de Lumiar, concelho de Lisboa, 
referente ao projecto de arquitectura de alterações de um edifício destinado a cinemas, 
comércios e escritórios, situado em Barruivo, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/02, 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 no pa recer emitido pelo 
Centro de Saúde (do qual deverá ser dado conhecimen to à requerente); 

2.º esclarecer quanto ao acesso à loja 35 do Piso 1 ; 

3.º garantir os alinhamentos já anteriormente aprov ados pelo IEP - 
Instituto de Estradas de Portugal / EP, em relação às vias; 

4.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 123/97, de 22 de 
Maio, no que se refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada 
(lugares de estacionamento, áreas comerciais e cine mas); 

5.º prever o licenciamento específico no que se ref ere às máquinas de 
jogos indicadas, no âmbito do previsto na legislaçã o aplicável em vigor; 

6.º o licenciamento de actividades específicas nos espaços comerciais 
indicados no Piso 0, deverá ser objecto do respecti vo licenciamento; 

7.º apresentar os respectivos projectos de especial idade no prazo de seis 
meses, incluindo: 

7.1 projecto de segurança contra incêndios, face ao  parecer emitido pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros; 

7.2 rectificações indicadas no parecer da Inspecção -Geral das Actividades 
Culturais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0919/05 Processo n.º 268/02 - (fl. - 319) 

De A Encosta - Construções, S. A., com sede na Rua das Fontaínhas, na 
localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para 
legalização das obras de ampliação e alteração de um pavilhão situado em Fontaínhas, 
Andrinos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/05/31, 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 a 
requerente apresentar os projectos de especialidade  respectivos no prazo de seis 
meses, incluindo projecto de segurança contra incên dios, face ao parecer emitido 
pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civi l. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0920/05 Processo n.º 1535/03 - (fl. - 27) 

De Marianjos - Comércio de Produtos Congelados, Ldª.,  com sede no Beco 
dos Nichos, n.º 2, na localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 
de arquitectura para legalização das obras de alteração de uso de um edifício, para 
armazenagem de produtos congelados, situado na Estrada dos Pinheiros, na localidade de 
Covinhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/02, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Centro de Saúde e 
Veterinário Municipal (dos quais deverá ser dado co nhecimento à requerente); 

2.º apresentar autorização do proprietário para a r ealização das obras 
propostas, face ao indicado no contrato de arrendam ento; 

3.º prever a vedação da propriedade junto ao arruam ento, face ao desnível 
existente por questões de segurança de circulação n a via pública, devendo 
apresentar elementos gráficos em relação ao mesmo; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0921/05 Processo n.º 233/04 - (fl. - 53) 

De Condeço & Rocha, Ldª., com sede na Rua Dr. Afonso Lopes Vieira, n.º 34, 
r/c dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 
alteração de um estabelecimento de restauração e bebidas não alcoólicas, situado na Rua 
Dr. Afonso Lopes Vieira, n.º 34, freguesia de Leiria. 

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 
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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 o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo 
Governo Civil, Centro de Saúde, Serviço Nacional de  Bombeiros e Protecção Civil 
(dos quais deverá ser dado conhecimento à requerent e); 

2.º caso proceda à venda de bebidas alcoólicas, cad ucará o alvará de 
autorização de utilização, nos termos do previsto n a alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 57/02, de 11 de 
Março; 

3.º caso pretenda publicidade e toldos exteriores, deverá ser requerido o 
respectivo licenciamento junto do Sector de Licenci amentos Diversos; 

4.º apresentar no prazo de seis meses, projecto de exaustão dos fumos 
provenientes dos aparelhos de combustão. 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção e da declaração 
(folha 239) à Direcção Regional de Educação do Cent ro, bem como à Inspecção Geral 
das Actividades Económicas, uma vez que compete a e sta entidade a fiscalização do 
disposto nos artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 9 /02, de 20 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0922/05 Processo n.º 614/04 - (fl. -305 ) 

De Gumerzindo da Conceição Francisco, residente na Rua dos Carvalhos, n.º 
10, Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, do concelho de Pombal, acompanhado de uma 
reclamação relativa ao acto de indeferimento do pedido de licenciamento da operação 
urbanística, que consta do pedido de licença para alteração e ampliação de um edifício 
habitacional, referente ao lote 45, Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara,  

 - considerando as deliberações n.º 1344/2004 e n.º  10/2005, tomadas em 
sua reuniões de 27 de Setembro de 2004 e de 10 de J aneiro de 2005, respectivamente, 
as quais aqui se dão por reproduzidas na íntegra; 

 - considerando a resposta apresentada pelo requeren te em sede de 
audiência dos interessados, datada de 23 de Novembr o de 2004, bem com o teor da 
reclamação apresentada pelo mesmo em 1 de Março de 2005, as quais aqui se dão 
por reproduzidas na íntegra; 

 - considerando a informação prestada pelo Departam ento de Operações 
Urbanísticas, de 2005/06/02, constante de fls. 313 do processo administrativo; 

delibera por unanimidade manifestar a intenção de i ndeferir o pedido de 
licença para alteração e ampliação da operação urba nística acima identificada, ao 
abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 24.º conjugad o com o preceituado na alínea c) 
do n.º 2 do artigo 4.º, ambos do Decreto-Lei n.º 55 5/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, com b ase nos factos seguintes: 
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 a) a aprovação do pedido, tal como foi formulado p elo requerente, vai 
contribuir para, de modo evidente, afectar a estéti ca da “Praia do Pedrógão”, devido 
ao número de pisos pretendido – 4 pisos -, uma vez que os edifícios contíguos, na 
sua grande maioria, apresentam um número de pisos i nferior e, por conseguinte, uma 
cércea menos elevada; 

 b) sobre a Administração Local recai o dever de ze lar, no exercício das 
suas competências e em cumprimento do princípio da legalidade da administração, 
pelo bom ordenamento do território, sobretudo quand o a área objecto de intervenção 
não se encontra abrangida por instrumento de planea mento urbanístico que a regule 
de forma detalhada; 

 c) sobre esta Câmara Municipal impende a obrigação  de observar os 
estudos urbanísticos e respectivas conclusões, mesm o quando não em vigor e 
plenamente eficazes, na medida em que os mesmos for am levados a cabo por 
equipas especializadas, devendo constituir, no míni mo, pontos de referência para a 
actuação da administração na ponderação efectuada n a anterior alínea a). 

E ainda por: 

d) o projecto apresentado não cumprir com o dispost o no Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente a: 

- escada de acesso à cobertura, artigo n.º 32.º, n. º 4. 

- ventilação permanente dos caminhos de evacuação, artigo 35.º. 

e) o projecto apresentado não ser esclarecedor quan to ao cumprimento da 
totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n. º 66/95, de 8 de Abril, 
relativamente à segurança contra incêndios nos espa ços de estacionamento em cave. 

Mais delibera notificar o requerente, nos termos e para os efeitos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
trinta dias e querendo, se pronunciar por escrito s obre o teor da presente deliberação. 

Delibera ainda que seja dado conhecimento do teor d a presente 
deliberação à Inspecção-Geral de Administração do T erritório. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0923/05 Processo n.º 889/04 - (fl. - 68) 

De Monterg - Construções, S.A, com sede na localidade e freguesia de Monte 
Redondo, referente ao projecto de arquitectura para reabilitação das obras de ampliação e 
alteração de um edifício destinado a habitação e comércio situado na Rua Rodrigues 
Cordeiro, n.ºs 14 e 16 e Rua Sacadura Cabral, n.º 11-A, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/02, 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 cumprir com os condicionalismos indicados no pa recer do IPPAR – 
Instituto Português do Património Arquitectónico, d evendo apresentar 
pormenorização construtiva a submeter posteriorment e a esta entidade para parecer, 
e apresentar estudo arqueológico, a cargo do promot or, salvaguardando-se as 
competências do Instituto Português de Arqueologia;  

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

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

4.º garantir durante a execução da obra a estabilid ade das partes 
construtivas do edifício actualmente existente e in dicadas no projecto como sendo a 
manter, bem como das edificações confinantes; 

5.º apresentar no prazo de seis meses os elementos indicados pelo 
Instituto Português do Património Arquitectónico; 

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

6.1 proceder à reposição das infra-estruturas que e ventualmente venham a 
ser danificadas durante a obra; 

6.2 apresentar comprovativo do acompanhamento arque ológico dos 
trabalhos emitidos pelo Instituto Português de Arqu eologia. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente dos par eceres emitidos pelo 
Instituto Português do Património Arquitectónico, S ociedade Leiria-Polis, Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0924/05 Processo n.º 1665/04 - (fl. - 30) 

De António de Jesus Lopes, residente na Rua da Bouxaria, n.º 18, no lugar e 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de uma 
arrecadação, a levar a efeito em Casal, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/05/31, 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 apresentar os projectos de especialidade no pra zo de seis meses; 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dois 

N.º 0925/05 Processo de Loteamento n.º 1/90 - (fl. 733) 

De Construmansos – Sociedade de Construções e Imobiliária, Ldª., 
acompanhado de um requerimento de Briticasa – Sociedade de Construções , Ldª.,  com 
sede na Rua Cristiano Schurmann, 55 A, em Guimarota, freguesia de Leiria, a solicitar que 
no lote 1.3 do loteamento sito em Vale Grande,Telheiro, freguesia de Barreira, lhe seja 
considerada a possibilidade de ligação da habitação do último piso ao sótão, mantendo-se o 
sótão para arrumos. 

Os parâmetros urbanísticos não são alterados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para o lote 1.3 nos termos do  n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pel o Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

Ponto número três 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 0926/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 30 de Maio de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €5.070.122,42 sendo de Operações 
Orçamentais 4.249.494,95 e de Operações de Tesouraria €820.627,47. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 0927/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 30 Maio a 3 de Junho de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 3274, 3583 a 3587, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 
263 a 270, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 269, 273, 280, 281, 294, 1036, 
1494, 1578, 2429, 2502, 2546, 2548, 2628, 2637, 2665, 2667, 2691, 2721, 2759, 2798, 
2829, 2858, 2873, 2938, 3009, 3013, 3064, 3091, 3134, 3135, 3144, 3150, 3155, 3161, 
3166, 3192, 3198, 3201, 3207, 3211, 3212, 3240, 3242, 3245, 3247, 3250, 3258 a 3260, 
3262, 3263, 3268, 3275 a 3278, 3283, 3284, 3286, 3287, 3289, 3290, 3291, 3296, 3297, 
3316, 3319, 3320, 3335, 3337, 3373, 3405, 3407, 3408, 3410, 3416, 3417, 3419 a 3422, 
3425 a 3426, 3434, 3475 a 3485, 3487 a 3512, 3514, 3516 a 3529, 3531 a 3536, 3528 a 
3547, 3552, 3555 a 3563, 3565 a 3569, 3571 a 3573, 3575 a 3579, 3589, 3641, 3645, 3647 
a 3649, 3651, 3652, 3654, 3655, 3658 a 3663, 3665, 3679,  3680 a 3682, 3684, 3685, 3691 
a 3694, 3696 a 3715, 3717, 3718, 3720 a 3722, 3728 a 3733, 3737 a 3739, 3749 a 3751, 
3752, 3753, 3758 a 3760, 3764 a 3766, 3768, 3769, 3775, 3779 a 3781, 3783 a 3788, 3790 
a 3793, 3797, 3804, 3811, 3812, 3816, 3817, 3819, 3827 a 3831, 3833 a 3839, 3841 a 
3846, 3850 a 3886, 3887 a 3901, 3903, 3906 a 3911, 3913, 3298, 3632, 3635, 3957, 3973, 
3976, 4039, no valor total de  €1.885.950,28.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO 

N.º 0928/05 Presente a 13.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 13.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 13.ª alteração ao Plano de Actividades e na 11.ª Alteração ao Plano de 
Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 31 de Maio, que auto riza a 13.ª Modificação às 
Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005 , com inscrições/reforços e 
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diminuições/anulações no montante de €95.060,00 cad a e a 13ª alteração ao 
Orçamento para o presente ano de 2005, com inscriçõ es/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €65.060,00 cad a, tal como proposto, de 
acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quatro 
SOCIEDADE LEIRIAPOLIS – MESA DA ASSEMBLEIA GERAL – INDICAÇÃO DE 
PRESIDENTE E SECRETÁRIO 

N.º 0929/05 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela n.º Lei 5-A/02, de 
11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie o Dr. Olegário Pedrosa Angélico Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Leiria-Polis e o Dr. Paulo Jorge da Silva 
Sebastião, como Secretário. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por escr utínio secreto, tendo a 
Câmara deliberado por cinco votos a favor e dois co ntra, nomear o Dr. Olegário 
Pedrosa Angélico Presidente da Mesa da Assembleia G eral da Sociedade Leiria-Polis 
e o Dr. Paulo Jorge da Silva Sebastião, como Secret ário. 

** 

Ponto número cinco 
VOTO DE PESAR 

N.º 0930/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar ao funcionário desta Câmara Municipal, Sr. 
Joaquim da Ponte Ribeiro, pelo falecimento de seu p ai, tendo a Câmara deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 

Ponto número seis 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA - REQUERENTE Mª DO ROSÁRIO MARQUES DUARTE ME STRE 

N.º 0931/05 Presente a carta com a entrada n.º 28 005, de 2003.09.09 da Sr.ª Maria do 
Rosário Marques Duarte Mestre, residente na Rua do Lis, n.º 13, Outeiros, 2430.751 Vieira 
de Leiria, em que solicita à Câmara Municipal o pagamento de despesas no valor de 
€116,45  efectuadas com a substituição dos tubos de gasolina do seu veículo, com a 
matrícula 84-21-GX, porquanto no dia 2003.09.04, pelas 11 horas, ao transpor o lancil de 
acesso ao pátio da escola 1.º ciclo do ensino básico de Moinhos de Carvide o seu veículo 
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sofreu rebentamento dos tubos da gasolina e consequente imobilização, devido ao 
acentuado desnível do lancil relativamente à estrada. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 07.CDIA/05, de 2005.05.25, cujo teor se dá aqui por 
inteiramente reproduzido (Anexo A), a qual conclui pela proposta de indeferimento da 
pretensão da requerente. Na verdade: 

a) o desnível entre o portão de entrada da escola e a estrada é de 10 cm, não 
proporcionando a ocorrência de acidentes, não tendo a sua origem numa acção directa 
traduzida em operações resultantes de trabalhos ou obras ou numa qualquer omissão do 
município; 

b) a construção do lancil não viola, por outro lado, quaisquer normas legais, 
regras da arte ou de prudência comum; 

c) os danos sofridos no veículo não são uma consequência normal, típica e 
provável da existência de um desnível de 10 cm entre o lancil e a estrada; 

d) não se verificam, no caso em apreço, quatro dos cinco pressupostos  de 
verificação cumulativa  da responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, 
inexistindo assim a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 
indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 07.CDIA/05, de 2005. 05.25, prestada pela Divisão 
Administrativa, cujo teor se dá aqui por inteiramen te reproduzido, e manifestar a sua 
intenção indeferir o pedido deduzido por Maria do R osário Marques Duarte Mestre de 
ressarcimento dos danos causados no seu veículo, co m a matrícula 84-21-GX, no 
valor de €116,45 (cento e dezasseis euros e quarent a e cinco cêntimos), em virtude de 
embate  no lancil de acesso ao pátio da escola 1.º ciclo do ensino básico de Moinhos 
de Carvide, ocorrido em 2003.09.04. 

Mais delibera notificar a requerente, nos termos do  disposto nos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrat ivo, para no prazo de 10 dias e 
querendo, se pronunciar por escrito sobre o project o de decisão final, informando-a 
ainda das horas e local onde o processo poderá ser consultado.  

** 

Ponto número sete 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  – HILDEGARDO 
FERREIRA GASPAR (ENT.11252/05)  

N.º 0932/05 Presente o requerimento de Hildegardo Ferreira Gaspar, na qualidade de 
Presidente da Associação Recreativa e Cultural Valpedrense do Vale da Pedra, a solicitar 
licença especial de ruído para a realização do Festival da Juventude e a Inauguração do 
Parque de Lazer, no local acima indicado, para os dias 3, 4 e 5 de Junho do corrente ano, 
no horário compreendido entre as 22h00m e as 4h00m, do qual consta o Despacho da Sr.ª 
Presidente da Câmara a deferir o pedido. 
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A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho da Sr.ª Presidente 
a deferir o pedido, mediante emissão de  licença es pecial de ruído para o efeito, na 
condição de só ser emitida se for concedida licença  de recinto improvisado.  

** 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁX I (ENT.10045/05) 

N.º 0933/05 Para os efeitos previstos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de 
Agosto, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 41/03, de 11 de Março, e ao abrigo do artigo 
6.º n.º 1 do Regulamento do Transporte Público de Passageiros – Transporte em Táxi, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 30 de Dezembro de 2002, é presente o 
seguinte pedido de substituição de veículo afecto ao transporte em táxi: 
 
 

 ESTACIONAMENTO 

REQUERENTE 
MATRÍCULA 
ANTERIOR 

MATRÍCULA 
ACTUAL 

LOCAL FREGUESIA 

José Carreira de Oliveira Ldª. 27-37-AI 96-39-ZQ Leiria Leiria 

 

A Câmara, considerando que o veículo em causa reúne  as características 
constantes da Portaria n.º 227-A/99, de 15 de Abril , com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 1522/2002, de 19 de Dezembro, con forme consta do documento que 
substitui o livrete, delibera por unanimidade defer ir o pedido, nos termos do artigo 6.º, 
n.º1 do Regulamento do Transporte Público de Passag eiros – Transporte em Táxi.  

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTROS (ENT.13470/05) 

N.º 0934/05 Presente o requerimento em nome de Marta Susana Ferreira Lopes, 
residente em Casal da Sobreira, Duas Igrejas, concelho de Paredes, a solicitar o lugar n.º 
181, de venda por grosso do Mercado Falcão, para vender têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 181 foi post o a concurso pelo 
Edital n.º 262/04, de 25/10/2004, tendo ficado dese rto, ao abrigo  do n.º 2 do artigo 15 
do Regulamento do Mercado do Falcão, na alteração a provada pela Assembleia 
Municipal em 2004/09/30, delibera por unanimidade a tribuir o referido lugar a Marta 
Susana Ferreira Lopes, pelo valor proposto para bas e de licitação, que foi de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros), uma vez que reúne os requisitos expressos no artigo 
13.º do citado Regulamento. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTROS (ENT.7649/05) 
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N.º 0935/05 Presente o requerimento em nome de Norberto Rosa Elisiário, residente em 
Rua dos Maticos, n.º 21, Ribafria Benedita, concelho de Alcobaça, a solicitar o lugar n.º 63,  
de venda por grosso  do Mercado Falcão, para vender Calçado (Marroquinaria). 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 63 foi posto  a concurso pelo Edital 
n.º 262/04, de 25/10/2004, tendo ficado deserto, ao  abrigo do n.º 2  do artigo 15 do 
Regulamento do Mercado do Falcão, na alteração apro vada pela Assembleia 
Municipal em 2004/09/30, delibera por unanimidade a tribuir o referido lugar a Norberto 
Rosa Elisiário,  pelo valor proposto para base de l icitação, que foi de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros), uma vez que reúne os requisitos expressos no artigo 
13.º do citado Regulamento. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTROS (ENT.14354/05) 

N.º 0936/05 Presente o requerimento em nome de Alves & Silva Confecções, Ldª., com 
sede  em Póvoa, Chavão, concelho de Barcelos, a solicitar o lugar n.º 213, de venda por 
grosso  do Mercado Falcão, para vender têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 213 foi post o a concurso pelo 
Edital n.º 262/04, de 25/10/2004,  tendo ficado des erto, ao abrigo do n.º 2  do artigo 15 
do Regulamento do Mercado do Falcão, na alteração a provada pela Assembleia 
Municipal em 2004/09/30, delibera por unanimidade a tribuir o referido lugar a Alves & 
Silva Confecções  Ldª., pelo valor proposto para ba se de licitação que foi de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros), uma vez que reúne os requisitos expressos no artigo 
13.º do citado Regulamento. 

** 

Ponto número oito 

CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO – CONTRATO-PROGRAM A 

N.º 0937/05 Presente o despacho proferido pela Sr.ª Presidente da Câmara em 3 de 
Junho de 2005, relativo à aprovação da minuta do contrato-programa a celebrar entre o 
Município de Leiria e a empresa municipal “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E. 
M.”, com vista à realização do “Campeonato Nacional de Atletismo de Clubes – 1.ª Divisão”. 

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  teceu algumas 
considerações, nomeadamente o facto de terem sido apresentadas e posteriormente 
retiradas, alguns contratos entre o Município e a Leirisport devido à circunstância de haver 
uma administração demissionária. 

Considera um “péssimo expediente” trazer para ratificação um contrato-programa 
relativamente a um evento que decorreu no passado, tendo a Câmara tido tempo para 
deliberar sobre a matéria. 

O Senhor Vereador Dr. Daniel Pereira  informou que o documento ora 
apresentado é reflexo de uma série de acertos que houve necessidade de efectuar, onde se 
inclui, de resto, a quantia envolvida, que é menor do que a  inicialmente prevista. 
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A Senhora Presidente  informou que existe um Conselho de Administração em 
gestão e a celebração deste contrato-programa insere-se no âmbito dos poderes de gestão 
daquele órgão da Leirisport. 

Dadas as circunstâncias, cada acto assumido pela Leirisport deve ser muito ponderado; por 
essa razão, os três membros do Conselho de Administração outorgarão, em representação 
da empresa, o dito contrato. 

 

“DESPACHO 

ASSUNTO: CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO – CONTRAT O-PROGRAMA.  

No uso da competência que me é conferida pelo disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, e atendendo a que as provas do Campeonato Nacional de 
Atletismo têm lugar nos dias 4 e 5 de Junho de 2005, aprovo a minuta do contrato-programa 
que abaixo se transcreve.  

No uso da mesma competência, determino que o presente despacho seja objecto de 
ratificação pela Câmara Municipal de Leiria em reunião de 6 de Junho de 2005. 

 

“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 o apoio técnico da LEIRISPORT; 

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

c) que a “LEIRISPORT” é a entidade responsável pela gestão e exploração do 
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 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; 

f)  que o Município de Leiria e a “LEIRISPORT” pretendem desenvolver uma 
estratégia de aproximação do público do Concelho e da Região de Leiria ao 
Estádio, promovendo, assim, o Concelho e a Região a nível 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; 

h) a necessidade de motivar a comunidade em geral e o tecido juvenil em particular,  
a frequentar esta infra-estrutura desportiva, única na Região de Leiria, bem como 
de promover o turismo no Concelho; 
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i)  a relevância em promover actividades de índole recreativa e desportiva, extensivas 
a todas as camadas etárias e sociais; 

j)  que o Município de Leiria pretende que a “LEIRISPORT” desenvolva um de 
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 “LEIRISPORT”, de acordo com o seu objecto social, está vocacionada para 
a organização de actividades de índole desportiva, de lazer e de 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, Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva e pelos 
Administradores Cristina Raquel Machado Gomes Grácio e João Paulo Baixinho 
Empadinhas, 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 23 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 e realização de Provas do Campeonato Nacional de Atletismo de Clubes – 1.ª 
Divisão, no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, nos dias 4 e 5 de Junho de 
2005, tendo por objectivo a preparação da realização e organização da TAÇA DA EUROPA 
DE ATLETISMO, bem como efectuar testes de preparação para o referido evento de âmbito 
internacional. Neste domínio encontram-se definidas e discriminadas as actividades e 
responsabilidades 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 €48.195,00  (quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco euros), 
acrescida de IVA à taxa legal em vigor, para cobertura das despesas decorrentes da 
cedência/utilização do Estádio Municipal de Leiria 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, nomeadamente a manutenção, limpeza, 
gestão, controlo de acessos, 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 som e 
telecomunicações, vídeo screen e circuito interno de televisão; 

b) ceder todo o equipamento para a pista de atletismo de que disponha à data do 
evento; 

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 o 
Município de Leiria, a Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação Distrital 
de Atletismo 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 9 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”, emitirá, por cada pagamento, nota de 
débito de 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 DE UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO E SERVIÇOS ASSOCI ADOS 

 

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)  controlo de acessos; 

g) recursos humanos internos e externos para operar os equipamentos e serviços 
prestados no estádio; 

h) segurança privada (postos fixos); 

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

j)  limpeza; 

k) utilização de videoscreen e circuito interno de tv; 

l)  utilização de sistema de telecomunicações.” 

 

Espaços Periodo  Quantidade  Valor un. Unidade Valor total 

Estudio Panorâmico 1 3,4,5 72 € 20,00 hora € 1.440,00 

Estudio Panorâmico 2 3,4,5 72 € 20,00 hora € 1.440,00 

Estudio Panorâmico 3 3,4,5 72 € 20,00 hora € 1.440,00 

Estudio Panorâmico 4 3,4,5 72 € 20,00 hora € 1.440,00 

Auditório 3,4,5 26 € 35,00 hora € 910,00 

Centro Médico 2,3,4,5 1 € 350,00  € 350,00 

Balneários Poente 3,4 4 € 520,00 dia € 2.080,00 

Balneários Nascente 3,4 8 € 520,00 dia € 4.160,00 

Pista de Atletismo 2,3,4 3 € 806,40 dia € 2.419,20 

Camarote Presidencial 3,4 2 € 750,00 dia € 1.500,00 

Corporate Clube 3,4 2 € 750,00 dia € 1.500,00 

Sala para Câmara de Chamada 3,4 26 € 25,00 hora € 650,00 

Ginásio Atletismo 2,3,4 26 € 35,00 hora € 910,00 

Arrecadações 3,4 2 € 75,00 dia € 150,00 € 
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Sala de cronometragem 
electrónica 2,3,4 26 € 35,00 hora € 910,00 

Sala de controlo e segurança 3,4 2 € 200,00 dia € 400,00 

Centro de imprensa 3,4 3 € 350,00 dia € 1.050,00 

Bancada de imprensa 3,4 2 € 500,00 € dia € 1.000,00 

Equipamentos      

Video screens 3,4 2 € 1.500,00 dia € 3.000,00 

Sistema de som 3,4 2 € 800,00 dia € 1.600,00 

Material de Atletismo 3,4 2 € 1.750,00 dia € 3.500,00 

Serviços   

Recursos Humanos Leirisport   € 3.045,00 

Limpeza    € 4.500,00 

Recuperação do Relvado   € 5.000,80 

Segurança e controlo de acessos   € 3.800,00 

   € 48.195,00 

 

Leiria, 3 de Junho de 2005. 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

 (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa)” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r maioria, com o voto 
contra do Dr. Gonçalo lopes, ratificar o despacho p roferido pela Sr.ª Presidente em 3 
de Junho de 2005, com vista à realização do “Campeo nato Nacional de Atletismo de 
Clubes – 1.ª Divisão”.  

** 

Ponto número nove 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS A LUNOS DAS 
ESCOLAS DO 1.º CEB E JARDINS DE INFÂNCIA DA FREGUES IA DE PARCEIROS – 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

N.º 0938/05 Presente a carta da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos 
alunos das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância da Freguesia de Parceiros (anexada 
com documento de despesa efectuada), datada de 26 de Abril de 2005, ENT. 13807/05, 
solicitando apoio para pagamento no valor de €396,00, referente a 99 horas de trabalho de 
apoio social ao aluno João Miguel Agostinho Vieira da EB1 de Pernelhas, portador de 
deficiência temporária resultante de intervenção cirúrgica (traqueostomia).  



 

CMLeiria/ Acta n.º 21 de 2005.06.06 

0001012(26) 

A Câmara, considerando que nos termos das alíneas g ) e d) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, c ompete-lhe a gestão do pessoal não 
docente da Educação Pré-Escolar e 1.º CEB e o apoio  no domínio da Acção Social 
Escolar, conjugada com a alínea l) do n.º 1 do arti go 64.º de Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5–A/2002 , de 11 de Janeiro deliberou por 
unanimidade concordar com o pagamento e transferir a verba no valor de €396,00 
(trezentos e noventa e seis euros), para a Associaç ão de Pais e Encarregados de 
Educação dos alunos das Escolas do 1.º CEB e Jardin s de Infância da Freguesia de 
Parceiros, para fazer face aos encargos havidos com  a aplicação do apoio social 
acrescido ao aluno João Miguel Agostinho Vieira, qu e visa atingir a máxima eficácia 
social (2005-A-40). 

** 

Ponto número dez 

LEIRIVIGA 

N.º 0939/05 retirado. 

** 

APOIO AO EVENTO " INOVA LEIRIA 2005" 
N.º 0940/05 Foi presente pela Vereadora do Desenvolvimento Económico um pedido de 
apoio da ANJE- Associação Nacional de Jovens Empresários - Delegação de Leiria, 
Ent.13243/05, para a realização do evento “Inova Leiria 2005”.  

Este evento destina-se a premiar os jovens empresários que se destacam em 
diferentes áreas do universo empresarial, assim como atribuir um prémio carreira a um 
empresário de mérito.  

Assim, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 6 4.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera 
por unanimidade conceder um apoio à ANJE – Associaç ão Nacional de Jovens no 
valor de €1.000,00 (mil euros). 

** 

APOIO À CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DA COMISSÃO DA  IGREJA DO 
CASAL DA QUINTA – MILAGRES 

N.º 0941/05 Foi presente pela Vereadora do Desenvolvimento Económico um pedido de 
apoio financeiro da Comissão da Igreja do Casal da Quinta, Ent.14676/05, para a 
construção da  Casa Mortuária do Casal da Quinta. 

A Câmara, ao abrigo do estipulado na alínea a) do n .º 4 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera por unanimi dade conceder um apoio à 
Comissão da Igreja do Casal da Quinta no valor de € 1.000,00 (mil euros), para a 
construção da Casa Mortuária. 
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** 

Ponto número onze 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

N.º 0942/05 Presente a Nota de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva referente a 
cedências para actividades culturais e recreativas durante o mês de Abril, que totalizam o 
valor de €14.554,73. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €14.554,73, referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito no 
mês de Abril de 2005. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

N.º 0943/05 Presente a Nota de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva referente a 
cedências para actividades culturais e recreativas durante o mês de Maio, que totalizam o 
valor de €15.316,59. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €15.316,59, referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito no 
mês de Maio de 2005. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS COM O TEATRO MIGUEL 
FRANCO 

N.º 0944/05 Presente a Nota de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a 
despesas efectuadas  no Teatro Miguel Franco durante o mês de Abril de 2005, que 
totalizam o valor de €3.458,38. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €3.458,38,referente a 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco suporta das pelo Teatro José Lúcio da 
Silva, durante o mês de Abril de 2005. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS COM O TEATRO MIGUEL 
FRANCO 
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N.º 0945/05 Presente a Nota de Despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a 
despesas efectuadas  no Teatro Miguel Franco durante o mês de Maio de 2005, que 
totalizam o valor de €1.755,80. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €1.755,80, referente a 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco suporta das pelo Teatro José Lúcio da 
Silva, durante o mês de Maio de 2005. 

** 

Ponto número doze 
SUBSÍDIOS 
SUBSÍDIO AOS RANCHOS FOLCLÓRICOS –1.ª PRESTAÇÃO DE 2005 
N.º 0946/05 Tendo em conta os critérios de atribuição de subsídios estabelecidos no 
Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e a Associação de Ranchos da 
Região de Leiria e, atendendo ao relevante papel cultural desempenhado pelas 
Associações na divulgação dos usos e costumes de Leiria e Região, propomos de acordo 
com os critérios previamente estabelecidos que seja atribuída a 1.ª Prestação de montante 
fixo, do subsídio a atribuir anualmente aos Ranchos Folclóricos do Concelho de Leiria, de 
acordo com o mapa anexo, utilizando a verba prevista no Plano para 2005 na rubrica 
12/040701-2005-A-268. 

RANCHOS FOLCLÓRICOS DO CONCELHO DE LEIRIA  

GRUPO FREGUESIA 1.ª PRESTAÇÃO 
Rancho Folclórico “Rosinhas de Santa Isabel” Amor €1.000,00 

Rancho Folclórico do Freixial Arrabal €1.500,00 

Rancho Folclórico” Rosas da Primavera” - Vale 
do Horto 

Azoia €1.500,00 

Rancho Folclórico “Grupo Alegre e Unido” Bajouca €1.500,00 

Rancho Folclórico da Barreira Barreira €1.500,00 

Rancho Folclórico “As Tecedeiras de Bidoeira 
de Cima” 

Bidoeira de 
Cima 

€1.500,00 

Rancho Folclórico Típico da Boa Vista Boavista 
 

€1.000,00 

Rancho Folclórico dos Soutos Caranguejeira €1.500,00 

Rancho Folclórico Roseiras do Vale da Rosa Caranguejeira €1.000,00 

Rancho Folclórico “Rosas do Lis” Carreira €1.000,00 

Rancho Folclórico “Flores do Verde Pinho” Coimbrão €1.500,00 
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Rancho Folclórico Infantil “As Papoilas” da 
Igreja Velha 

Colmeias €1.000,00 

Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão Cortes 
 

€1.000,00 

Rancho Folclórico da Região de Leiria Leiria €1.500,00 

Rancho Folclórico “ As Pinhoeiras”- A- do- 
Barbas 

Maceira €1.500,00 

Rancho Folclórico “da Costa” Maceira €1.500,00 

Rancho Folclórico da Maceira  Maceira €1.500,00 

Rancho Folclórico ”Roda Viva” – Telheiro Maceira €1.500,00 

Rancho Folclórico Típico Pinheirense – 
Pinheiros 

Marrazes €1.000,00 

Rancho Folclórico “Os Malmequeres” – Mata 
dos Milagres 

Milagres €1.000,00 

Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata dos 
Milagres 

Milagres €1.500,00 
 

Rancho Folclórico “Rosas da Alegria” – Sismaria M. Redondo €1.500,00 
 

Rancho Folclórico ”Estrelas das Várzeas” Monte Real €1.000,00 

Rancho Folclórico Flores do Campo(A.C.D.R. - 
Casal da Quinta) 

Milagres €1.000,00 

Rancho Folclórico ”Flores da Primavera” Ortigosa €1.000,00 

Rancho Folclórico dos Parceiros Parceiros €1.500,00 

Rancho Folclórico de S. Guilherme - Magueigia Santa Catarina 
da Serra 

€1.500,00 

Rancho Folclórico” Juventude Amiga dos 
Conqueiros” 

Souto da 
Carpalhosa 

€1.500,00 

Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da 
Carpalhosa 

Souto da 
Carpalhosa 

€1.500,00 

Total €38.000,00 

 
A Câmara, considerando o relevante papel na promoçã o cultural do 

concelho desempenhado pelos ranchos folclóricos  e o Protocolo estabelecido com a 
Associação de Ranchos, delibera por unanimidade ao abrigo do estipulado na alínea 
a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18  de Setembro, atribuir aos ranchos 
folclóricos a 1.ª prestação de montante fixo, no va lor de €38.000,00 (trinta e oito mil 
euros). 

** 
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SUBSÍDIOS AOS GRUPOS CORAIS DO CONCELHO – PROTOCOLO  – 1.ª PRESTAÇÃO 
- 2005 

N.º 0947/05 Tendo em conta os critérios de atribuição de subsídios estabelecidos no 
Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos Corais do Concelho, e 
atendendo ao relevante papel cultural desempenhado pelos corais , propõe-se, de acordo 
com as regras previamente estabelecidas, que seja atribuída a 1.ª prestação de montante 
fixo, do subsídio a atribuir anualmente aos Grupos Corais do Concelho de Leiria, de acordo 
com o mapa anexo, utilizando a verba prevista em Plano na rubrica 12/040701-264: 
 
GRUPO CORAL  1.ª PARTE DE 2005 

(40% DE €15.000,00 
EM PARTES IGUAIS 

Grupo Coral Anima Coralis Maceira €600,00 
Grupo Coral Coralis Leiria €600,00 
Grupo Coral Assoc. Casa do Povo 
de Sant. Catarina da Serra 

Santa Catarina da Serra €600,00 

Grupo Coral do Pessoal do Hospital 
de Santo André 

Leiria €600,00 

Grupo Coral da S.A .M.P. Pousos €600,00 
Grupo Coral das Obras Sociais da 
Câmara Municipal de Leiria 

Leiria €600,00 

Grupo Coral do Arrabal Arrabal €600,00 
Grupo Coral do Ateneu Desportivo 
de Leiria 

Leiria €600,00 

Grupo Cantábilis da C. G. D Leiria €600,00 
Grupo Coral Regional Verde Pyno Marrazes €600,00 

TOTAIS              €6.000,00 

 
A Câmara, depois de analisar a informação prestada pela Divisão da 

Cultura sobre a atribuição da primeira prestação do  montante fixo a atribuir aos 
grupos corais do Concelho de Leiria e considerando o Protocolo estabelecido entre 
eles e a Câmara Municipal, delibera por unanimidade  ao abrigo do estipulado na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de Setembro, atribuir os 
subsídios correspondentes, conforme lista acima ref erida. 

** 

SUBSÍDIOS ÀS FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA – P ROTOCOLO – 1.ª 
PRESTAÇÃO DE 2005  

N.º 0948/05 Tendo em conta os critérios de atribuição de subsídios estabelecidos no 
Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e a Associação de Filarmónicas do 
Concelho de Leiria,  e atendendo ao relevante papel cultural desempenhado pelas mesmas, 
propõe-se de acordo com os critérios previamente estabelecidos que seja atribuída a 1.ª 
prestação de montante fixo, do subsídio a atribuir anualmente às Filarmónicas do Concelho 
de Leiria, de acordo com o mapa anexo e utilizando a verba inscrita no Plano para 2005 na 
rubrica 12/040701-263. 
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Filarmónicas 

 

 
Freguesia 
 

 
1.ª prestação 
70% de 
€55.000  em 
partes iguais  
 

Sociedade Artística “20 de Julho”- Santa 
Margarida do Arrabal 

Arrabal €3.500,00  

Sociedade Filarmónica  
“Senhor dos Aflitos” Soutocico 

 
Arrabal 

€3.500,00  

Associação Filarmónica Bidoeirense Bidoeira de Cima €3.500,00  
Sociedade Filarmónica de São Cristóvão Caranguejeira €3.500,00  
Sociedade Artística e Musical Cortesense Cortes €3.500,00  
Sociedade Filarmónica Maceirense Maceira €3.500,00  
Filarmónica de S. Tiago de Marrazes Marrazes €3.500,00 
Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da 
Piedade 

Monte Redondo €3.500,00  

Sociedade Artística Musical dos Pousos Pousos €3.500,00  
Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus 
e Maria – Chãs  

Regueira de Pontes €3.500,00  

Sociedade Artística e Musical da Bajouca Bajouca €3.500,00  
 
TOTAIS 

 
€38.500,00  

 
A Câmara, considerando o relevante papel na promoçã o cultural do 

concelho desempenhado pelas associações filarmónica s e o Protocolo estabelecido 
com a Associação de Filarmónicas, delibera por unan imidade ao abrigo do disposto 
na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, atribuir às 
filarmónicas a primeira prestação de montante fixo no valor de €38.500,00, de acordo 
com o mapa apresentado. 

** 

FESTIVAL DE JAZZ DA ALTA ESTREMADURA 

N.º 0949/05 Os Municípios de Leiria,  Marinha Grande e Associação de Desenvolvimento 
e Cooperação Atlântida, estão pelo 6.º ano consecutivo a organizar o Festival de Jazz da 
Alta Estremadura, como habitualmente  sob a direcção artística de Pedro Moreira e 
executiva de Luís Hilário – ambos do Hot Clube de Portugal. 

O Festival realizar-se-á entre 24 de Setembro e 9 de Outubro e contará com 8 
concertos, sendo 5 em Leiria e 3 na Marinha Grande. 

Como tem acontecido nos anos anteriores, com resultados cada vez mais 
significativos, são objectivos deste Festival contribuir para o desenvolvimento musical da 
Região Centro, divulgar este género de música que está cada vez mais implantado em 
Portugal, a formação de novos públicos e jovens músicos e atracção de públicos dos mais 
variados pontos do país. 
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No que concerne à formação de novos músicos, mantém-se a existência da 
Orquestra do Festival de Jazz da Alta Estremadura, cuja composição será formada por 
músicos das filarmónicas, grupos musicais e mesmo independentes, que ensaiarão durante 
uma semana sob a direcção de Pedro Moreira, apresentando dois concertos (em Leiria e 
Marinha Grande), nos dias 5 e 9 de Outubro, respectivamente.  

Está também previsto um Workshop de 2 dias aberto à comunidade com a 
participação de 2 professores de mérito reconhecido. 

O Festival está orçado em cerca de €53.000,00. 

Para a concretização deste Festival têm sido apresentadas nos anos transactos 
candidaturas ao Ministério da Cultura, através da Associação de Desenvolvimento e 
Cooperação Atlântida, com sede na Rua Álvaro Coelho n.º 19-1.º -2430-422- Marinha 
Grande, que têm sido aprovadas, o que não se passou este ano por motivo de não abertura 
das candidaturas. 

Tem cabido à Associação, a gestão das verbas para o Festival, a assinatura dos 
contratos com os grupos participantes, a definição da imagem gráfica e às Câmaras o 
pagamento dos encargos com as actividades previstas para cada concelho, o apoio 
logístico e os recursos humanos necessários. 

Face ao exposto e uma vez que neste momento já existem compromissos com 
contratos assinados, nomeadamente com os artistas estrangeiros, propõe-se que se atribua 
à Associação de Desenvolvimento e Cooperação Atlântida a verba de €40.000,00, prevista 
no Plano para 2005, na Rubrica 12/0602039902-257 (Festival de Jazz da Alta 
Estremadura). 

A Câmara, depois de analisar a informação prestada pela Divisão da 
Cultura sobre Festival de Jazz da Alta Estremadura a ter lugar entre 24 de Setembro e 
9 de Outubro em Leiria e Marinha Grande, tendo em c onta que são objectivos do 
mesmo contribuir para o desenvolvimento musical da Região Centro divulgar este 
género de música que está cada vez mais implantado em Portugal, a formação de 
novos públicos e jovens músicos e atracção de públi cos dos mais variados pontos do 
país, delibera por unanimidade de acordo com o esti pulado na alínea b) do n.º 4 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a tribuir a verba de €40.000,00, à 
Associação de Desenvolvimento e Cooperação Atlântid a, para o suporte das 
despesas a efectuar com os contratos dos grupos int ernacionais, alojamentos e 
alimentação dos grupos participantes assim como as despesas com o pacote gráfico 
e da direcção artística do festival. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 0950/05 Presente o pedido para cedência  das instalações do Teatro José Lúcio da 
Silva da Escola Superior de Saúde de Leiria para o dia 22 de  Julho de 2005, com vista à 
realização da sessão solene de encerramento do 4.º Curso de Licenciatura em 
Enfermagem. Gracioso. 
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A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber a por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva nos termos do Regulamento em 
vigor à entidade requerente, a expensas próprias. 

Mais deverá ser informado ao requerente que a cedên cia em causa  ficará 
sujeita à condição resolutiva da entrada do Teatro José Lúcio da Silva em obras, 
tendo-lhe sido comunicado este facto em devido temp o. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

** 

 
 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezanove 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 6 de Junho de 2005 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 


