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Acta n.º 13/2007 
 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e sete, no Salão Nobre, 

no edifício-sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora Presidente, 

Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel 

Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Carla Alexandra Ferreira 

Sebastião, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.º Carlos Manuel Lopes 

Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira e Eng.ª Isabel 

Maria de Sousa Gonçalves dos Santos. 

Estiveram presentes, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o Arq.º 

Paulo Ramos, Chefe de Divisão das Obras Particulares, Zona 1, para prestação de 

esclarecimentos sobre os processos de obras particulares. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e oito minutos a Senhora Presidente deu início à 

reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1247/05 – Paulo Jorge Portugal Dinis 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 481/06 – BP Portugal, Comércio de Combustíveis e 

Lubrificantes, S.A. 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1206/06 – Multiplano, Topografia e Engenharia, 

Lda. 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 58/07 – Paulo Jorge Reis Pires 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 149/07 – C.P.S., Consultores de Informática, Lda. 
1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 28/06 – José Carmo Domingues 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 35/04 – Externato Infantil «O Castelinho» 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.4.1. Processo de loteamento n.º 18/82 – Américo Pereira Marques e Outros 
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1.4.2. Processo de loteamento n.º 6/01 – António Jesus Fonseca 

Ponto dois 
2.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
2.1.1. Pagamentos 

2.1.2. Doação de uma máquina fotográfica digital 

2.1.3. Resumos de Tesouraria 

Ponto três 
3.1. Campanha de promoção do civismo 

Ponto quatro 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
4.1.1. Feira de Maio/ 2007. Actividades Ruidosas 

4.1.2. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10403/07) 

4.1.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.10402/07) 

4.1.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent.11336/07) 

4.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 2942/07) 

4.1.6. Regularização da receita dos parques de estacionamento (Int.6224/07) 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
5.1.1. Programa de Apoio a Projectos de Intercâmbio Escolar 

5.1.2. Apoio ao Desenvolvimento de Associações de Pais e Encarregados de Educação. Ano 

lectivo de 2006/2007 

5.1.3. Dia Mundial da Criança. Projecto «Trocar por Miúdos». Apoio 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
6.1.1. Subsídio ao Rancho da Região de Leiria 

6.1.2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

6.1.3. Apoio ao Museu Escolar de Marrazes 

6.1.4. Apoio ao Museu do Freixial 

6.1.5. Apoio ao Museu Etnográfico de Monte Redondo 

Ponto sete 
Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.1.1. IV Rocks Pot da Juventude. Pedido de Apoio (Ent.9746/07 e Entfe.2595/07); 

7.1.2. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil: 

a) Apoio Pontual I / Associação de Estudantes do ISLA – Instituto Superior de Leiria 

(Ent.11175/07); 

b) Apoio Pontual II / Agrupamento em Formação de Memória (Ent.11421/07). 

c) Apoio Pontual II / Associação de Solidariedade de Leiria (Ent.11431/07); 
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d) Apoio Pontual II / Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 877 de Pousos 

(Ent.11492/07); 

e) Apoio Pontual I / Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Leiria 

(Ent.11581/07);  
f) Apoio Pontual II / Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria 

(Ent.11583/07); 

g) Apoio Pontual II / Associação de Solidariedade Académico de Leiria (Ent.11584/07) 

Ponto oito 
Apoio à Freguesia da Boa Vista. V Festival Gastronómico do Leitão Assado da Boa Vista 

Ponto nove 
Voto de Louvor 

Ponto dez 
Delegação de competências em Juntas de Freguesia 

 

 

*** 

A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia: 

Ponto um 
Constituição da Comissão Técnica de vistorias em loteamentos 

Ponto dois 
Processo Disciplinar 

Ponto três 
Apoio Meeting Cidade de Leiria / Campeonato de Portugal de 10000 metros 
 
 

 Período de antes da ordem do dia  

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 
I – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou, mais uma vez, sobre a 

presença dos autocarros atrás do Teatro José Lúcio da Silva, tendo perguntado se os 

mesmos não poderiam estacionar na zona desportiva. Reforçou que a presença daquele 

friso, quase parede, de autocarros dá um aspecto pouco seguro à zona residencial.. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que tinha falado na 

véspera com o responsável, que o informou do envio de um e-mail, ao seu cuidado, 

exactamente na altura em que se encontravam em Maringá, dando conta da dificuldade de 

estacionar os autocarros na zona desportiva por causa da feira e do estacionamento 

provisório dos autocarros atrás do Teatro José Lúcio da Silva, até que fosse providenciada 

uma alternativa. 

Entretanto, ficou encontrada uma alternativa e os autocarros deixarão, 

definitivamente, de estacionar atrás do Teatro. 
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 Ordem do dia  

 
DLB N.º 0696/07 | Presente a acta da reunião de 26 de Abril de 2007, cuja leitura foi 

dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 
 

Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1247/05 – Paulo Jorge Portugal Dinis 
DLB N.º 0697/07 | De PAULO JORGE PORTUGAL DINIS, residente na Avenida 25 de Abril, 

Lote 2, Edifício Panorama, Caixa 205, freguesia de Leiria, referente ao aditamento 

apresentado ao projecto de arquitectura, aprovado por deliberação tomada em reunião de 

2006/07/13, para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação na Rua 

25 de Abril, na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/16, constante do respectivo 

processo (folha 369), 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, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia ou 

depósito bancário no valor de € 1.000,00, 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 artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 

desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia apresentada não 

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.»; 

2.º garantir em obra o cumprimento do 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 junto à via; 

3.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

3.1. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra e executar o passeio, devendo para o efeito garantir a utilização de 

materiais idênticos aos existentes no local, bem como assegurar uma eficiente 

drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados 

pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

3.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente ao 

seguinte: 

3.2.1. confrontação Norte, face ao indicado na certidão da Conservatória do Registo 

Predial da propriedade confinante; 
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3.2.2. área, face ao espaço a ceder ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 481/06 – BP Portugal, Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A. 
DLB N.º 0698/07 | De BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES, S.A., com sede social em Lagoas Park, Edifício 3, Porto Salvo, Oeiras, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração do posto de abastecimento de 

combustíveis situado na Estrada Nacional 1, Km 120, Lado Nascente, Alto do Vieiro, 

freguesia de Parceiros, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o 

requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/01/04, cujo 

conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 635, datado de 2007/01/16. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi 

efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 

2007/01/04, transmitidos através do ofício n.º 635, datado de 2007/01/16. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1206/06 – Multiplano, Topografia e 
Engenharia, Lda. 
DLB N.º 0699/07 | De MULTIPLANO - TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LDA, com sede 

social na Rua Paulo VI, n.º 44 A, Loja F, na localidade de Casal Andrino, freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura para alteração da fracção «R» (garagem) do 

edifício misto situado na Rua Paulo VI, n.º 44 A, na localidade e freguesia acima indicadas, 

com mudança de uso para garagem e escritório. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/16, constante do respectivo 

processo (folha 54), 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, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

1.1. elementos rectificados de forma a prever antecâmara entre a garagem e o escritório, por 

motivos de higiene e salubridade, face aos gases provenientes de veículos automóveis; 

1.2. esclarecimentos quanto à localização do sistema de ventilação da casa de banho 

interior (artigo 87.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas); 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2007.05.24 
 
 



654 (6) 

1.3. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente 

(folha 52); 

1.4. projectos de especialidades; 

2.º caso pretenda publicidade, requerer o respectivo licenciamento junto do competente 

Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 58/07 – Paulo Jorge Reis Pires 
DLB N.º 0700/07 | De PAULO JORGE REIS PIRES, com endereço postal na Rua 

Comandante João Belo, n.º 45-A, na localidade e freguesia de Leiria, referente ao pedido de 

licença para alteração da fracção «A» (estabelecimento comercial) do edifício situado no 

local acima referido, com mudança de uso para estabelecimento de restauração e bebidas, 

cujo projecto de arquitectura, aprovado por deliberação tomada em reunião 2005/03/14, se 

encontra caducado, por falta de entrega dos respectivos projectos de especialidades dentro 

do prazo estabelecido para o efeito. 

O edifício localiza-se no Núcleo Histórico da Cidade de Leiria, tendo a pretensão 

merecido parecer favorável da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana em sede do 

processo antecedente (866/04) e confirmados os pareceres favoráveis anteriormente 

emitidos pelo Instituto Português do Património Arquitectónico, Governo Civil, Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e Autoridade de Saúde. 

Efectuada a análise ao pedido, sob o ponto de vista urbanístico, bem como ao abrigo 

do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, não se vê inconveniente no seu deferimento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/17, constante do respectivo 

processo (folha 195), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade 

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde, cuja cópia deverá ser 

remetida ao requerente (folhas 187 e 45); 

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

2.1. projecto acústico, elaborado nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de 

Janeiro; 

2.2. termos de responsabilidade do técnico autor dos projectos das redes prediais de 

distribuição de água e drenagem de águas residuais; 

2.3. documento comprovativo da inscrição do técnico autor do projecto de instalação da rede 

de gás em associação pública de natureza profissional; 

3.º previamente à emissão de autorização de utilização, efectuar a reposição das infra-

estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante o decurso dos trabalhos. 
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Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo dos pareceres emitidos pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Governo Civil e Instituto Português do 

Património Arquitectónico (folhas 190, 184, 185, 46, 47, 183, 64 e 65). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 149/07 – C.P.S., Consultores de Informática, 
Lda. 
DLB N.º 0701/07 | De C.P.S. - CONSULTORES DE INFORMÁTICA, LDA, com sede social 

na Avenida 22 de Maio, lote 51, rés-do-chão, Loja C/D, freguesia de Marrazes, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de edifício destinado a serviços e muros em 

Cavadas, freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Espaço Industrial. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2007/05/16, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 49.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, relativamente ao seguinte: 

1.1. uso proposto; 

1.2. cércea máxima de 9,00 m; 

1.3. a altura máxima de qualquer corpo do edifício não poderá ultrapassar um plano de 45º, 

com o máximo de 9,00 m; 

2.º a parcela em causa não confronta com caminho público devidamente infra-estruturado. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do 

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2007/05/16, e face ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o 

que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 28/06 – José do Carmo Domingues 
DLB N.º 0702/07 | De JOSÉ DO CARMO DOMINGUES, residente na Rua da Pedreira, n.º 5, 

na localidade de Tubaral, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação unifamiliar em Telheiro, 

freguesia de Barreira, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e 

de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o 

requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/02/15, cujo 

conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 2773, datado de 2007/02/23. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que o requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi 

efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o pedido de informação prévia referente à 

operação urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 

2007/02/15, transmitidos através do ofício n.º 2773, datado de 2007/02/23. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de vistoria n.º 35/04 – Externato Infantil «O Castelinho» 
DLB N.º 0703/07 | De EXTERNATO INFANTIL«O CASTELINHO», com sede social na Rua 

das Olarias, n.ºs 40-42, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de verificação 

das correcções impostas no auto de vistoria n.º 295/04, na sequência da deliberação tomada 

em reunião de 2005/01/31. 

Efectuada nova vistoria ao local, verificou-se que apenas foram corrigidas parte das 

deficiências apontadas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2007/03/28, constante do respectivo processo (folha 64), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º notificar o proprietário e o inquilino do edifício, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 89.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, na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, no artigo 1074.º do Código Civil e 

no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 157/06, de 8 de Agosto, para no prazo de quarenta e cinco 

dias proceder à correcção das deficiências constantes do auto de vistoria n.º 85/07, cujo teor 

deverá ser transmitido, de modo a garantir as condições de salubridade e segurança do 

estabelecimento de ensino em causa; 

2.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar urgente a decisão 

tomada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 18/82 
DLB N.º 0704/07 | De Américo Pereira Marques e Outros, acompanhado de um 

requerimento de ESMERA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA, S.A., com sede na Rua da 

Base Aérea, freguesia de Amor, concelho de Leiria, a solicitar alterações ao lote 4 do 

loteamento, situado no lugar de Vale do Mocho, Calçada do Bravo da freguesia de Pousos, 

consistindo as mesmas no seguinte: 

1. diminuição de 20m2 no piso – 1 e piso – 2. O piso – 1 encontra-se destinado a 

escritórios; 

2. aumento de 20m2 no piso 0 que se encontra destinado a escritórios; 

3. alteração de uso no piso 0 de escritórios para escritórios ou comércio.  
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4. Decorreu o período de discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 e do artigo 

27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 04 de Junho, sem que se tivesse verificado oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos datada de 2007/05/08, constante do respectivo processo (folhas 

862 e 882) deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, tendo o prazo de 1 

ano para requerer a emissão do aditamento ao alvará de loteamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.2. Processo de loteamento n.º 6/01 
DLB N.º 0705/07 | Retirado 

 
 

Ponto dois 
 D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 
2.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 

2.1.1. Pagamentos 
DLB N.º 0706/07 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à 

presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 16 a 23 de Maio de 2007 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 3261, 3264, 3265, 3307, 3309, 3310 a 3313, 3315 a 3320, 3323, 

3324, 3327 a 3331, 3336 a 3341, 3343, 3381 a 3383, 3395, 3397, 3399 a 3403, 3492 a 

3495, à Ordem de Pagamento de Tesouraria n.º: 311, e às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 805, 814, 990, 1006, 1011, 1031, 1032, 1051, 1403, 1456, 1507,1508, 1510, 

112, 1514, 1544, 1552, 1633, 1657, 1784, 1786, 1917, 1918, 1948, 1949, 1952, 1953, 2004, 

2091 a 2102, 2104, 2105, 2142 a 2147, 2150, 2151, 2153 a 2160, 2162 a 2168, 2170 a 

2191, 2256, 2258, 2259, 2261, 2265, 2272, 2414, 2417, 2479, 2495, 2497, 2504, 2505, 

2554, 2557, 2607 a 2610, 2615, 2616, 2619 a 2622, 2639 a 2643, 2684 a 2687, 2689, 2799, 

2925, 2926, 2928, 2929, 2991, 3040, 3041, 3043, 3130, 3131, 3140, 3143, 3144, 3160 a 

3162, 3196, 3211, 3219, 3251, 3255, 3268 a 3271, 3278, 3284, 3288 a 3292, 3294 a 3296, 

3305, 3306, 3308, 3345, 3353, 3354, 3365 a 3369, 3372 a 3378, 3391, 3393, 3405, 3426, 

3472, 3476, 3489, 3490, 3491, 3496, 3508, 3518, 3525, 3527 a 3530, 3532 a 3536, 3538, 

3540, 3543, 3545 a 3547, 3551, 3568, 3572, 3573, 3575 a 3585, 3599, 3632, 3633 no valor 

total de €1.145.909,91. 

 

2.1.2. Doação de uma máquina fotográfica digital 

DLB N.º 0707/07 | Presente uma declaração dos Encarregados de Educação das Crianças 

que frequentam o Jardim de Infância de Ruivaqueira, no ano lectivo 2006/2007, remetida 

pelo Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel (ENT 2007/12015, de 9 de Maio), na qual 
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declaram ter adquirido, para instalar no Jardim-de-Infância de Ruivaqueira, freguesia de 

Ortigosa, uma Máquina Fotográfica Digital Olympus X 760, no valor de €179,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, para 

instalação no Jardim-de-Infância de Ruivaqueira, freguesia de Ortigosa. 

 

2.1.3. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 0708/07 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 23 de Maio de 2007, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €8.195.945,76, sendo de Operações 

Orçamentais €7.709.905,42 e de Operações de Tesouraria €486.040,34, que se encontra 

apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B). 

      A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Ponto três 
   D i v i s ã o  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o  

 
3.1. Campanha de promoção do civismo 
DLB N.º 0709/07 | A intervenção Polis em Leiria renovou e requalificou uma parte 

substancial da cidade, oferecendo novos espaços de fruição para os Leirienses. 

A «nova» cidade à disposição de todos deve ser acarinhada e preservada, para o 

que se torna essencial mobilizar os habitantes do Concelho, apelando à sua co-

responsabilização na manutenção dos espaços e equipamentos de uso colectivo. 

Esta oportunidade deve ainda ser aproveitada para promover uma cultura cívica 

mais apurada, desafiando os Leirienses a adoptar comportamentos mais correctos e amigos 

da cidade e do Ambiente. 

Assim sendo, propõe-se a realização de uma campanha de sensibilização, 

vocacionada para a cidade de Leiria – centro e zona de intervenção do Programa Polis – e 

Praia do Pedrógão, que promova uma utilização responsável daqueles espaços, 

sensibilizando os cidadãos para a necessidade de os manter em boas condições. Esta 

iniciativa deve ser preparada para decorrer durante o próximo Verão 

Tendo em consideração o âmbito desta iniciativa, deve procurar-se o 

estabelecimento de parcerias que contribuam para a concretização da campanha. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

realização da campanha de promoção do civismo, nos moldes apresentados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente  
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4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desenvolvimento 
Económico 
4.1.1. Feira de Maio/2007 – Actividades ruidosas  
DLB N.º 0710/07 | Sendo preocupação deste Município que a realização anual da tradicional 

«Feira de Maio» dignifique cada vez mais a cidade e proporcione a todos os que a visitam, 

bem como aos residentes na zona envolvente, o acolhimento salutar e o bem estar de cada 

um, foi feito um esforço no sentido de minimizar o ruído produzido aquando da sua 

realização, identificando todos os feirantes que o produzem. 

Estando embora em causa, o exercício de uma actividade ruidosa temporária 

promovida pelo Município, não carece a mesma de licença especial de ruído, conforme 

previsto na alínea a) do n.º 7 do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, ficando no entanto sujeita aos valores limites 

fixados no citado Regulamento, não carecendo os feirantes ali instalados de solicitar a 

licença especial de ruído. 

A Câmara tomou conhecimento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

4.1.2. Licença Especial de Ruído. Ratificação de despacho (Ent. 10403/07) 
DLB N.º 0711/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização no dia 2007/05/15 da apresentação de música ao vivo a 

ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 21h00m e as 

02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2007/05/03, a deferir o pedido.  

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/05/03, a deferir o pedido para o dia 

15/05/2007, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
4.1.3. Licença Especial de Ruído. Ratificação de despacho (Ent. 10402/07)  
DLB N.º 0712/07 | Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, na qualidade de 

proprietário do bar «Os Filipes», sito no Largo Cândido dos Reis, Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído, para a realização no dia 2007/05/11 da apresentação de música ao vivo a 

ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 21h00m e as 

02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2007/05/02, a deferir o pedido.  

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/05/02, a deferir o pedido para o dia 

2007/05/11, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 

4.1.4. Licença Especial de Ruído. Ratificação de despacho (Ent. 11336/07) 
DLB N.º 0713/07 | Presente o requerimento de Bombeiros da Serra – Associação de 

Bombeiros Voluntários, com sede em Santa Catarina da Serra, a solicitar licença especial de 

ruído, para a realização no dia 2007/05/20 da actividade de tauromaquia, em Vale Travado, 
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Santa Catarina da Serra, Leiria, no horário compreendido entre as 09h00m e as 21h30m, do 

qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/05/10, a deferir o 

pedido.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/05/10, a deferir o pedido, mediante 

emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
 
4.1.5. Licença Especial de Ruído . Ratificação de despacho (Ent. 2942/07) 
DLB N.º 0714/07 | Presente o requerimento de Nuno Gonçalo dos Santos Silva, residente na 

Estrada Nacional 356, n.º 39B, Maceira, Leiria, na qualidade de proprietário do bar «Café 

Pato», sito na morada supra, a solicitar licença especial de ruído, para a realização no dia 

2007/05/11 da apresentação de música com Mostra de Guitarra Portuguesa a ter lugar no 

estabelecimento supra citado, no horário compreendido entre as 10h00m e as 02h00m do 

dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/05/15, 

a indeferir o pedido.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2007/05/15, a indeferir o pedido de licença 

especial de ruído para o dia 2007/05/11, uma vez que o pedido não foi requerido com a 

antecedência mínima de 15 dias úteis, conforme disposto no n.º 2 do artigo 15.º do 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

4.1.6. Regularização da receita dos parques de estacionamento (Int. 6224/07) 
DLB N.º 0715/07 | O procedimento para arrecadar a receita proveniente da gestão dos 

Parques de Estacionamento (após operação de recolha do dinheiro e respectivos talões das 

máquinas) é composto por duas fases: 

1.ª um depósito é efectuado, na agência da Caixa Geral de Depósitos em Leiria, cujo 

montante é determinado pelo valor indicado nos talões. Neste momento todos os registos 

são executados a fim da operação ser reflectida nos diversos fluxos: orçamental, patrimonial 

e caixa; 

2.ª a Caixa Geral de Depósitos de Leira, por não dispor de máquina para contagem 

de moedas envia o dinheiro para a sua agência em Lisboa; é nesta fase que são detectadas 

as diferenças entre o montante indicado para o depósito e o montante efectivamente 

depositado.  

Quando o montante indicado para o depósito é inferior ao montante que a Caixa 

Geral de Depósitos apura, a regularização é feita através de guia de recebimento emitida 

pela diferença; quando a situação é inversa, é necessário proceder à restituição do montante 

arrecadado a mais. 

  A maioria destas regularizações têm sido feitas através de guias de recebimento, 

sendo necessário restituir apenas as guias abaixo discriminadas: 

1.1 guia de recebimento n.º 2803/07 - depósito efectuado a 2007/01/25, talão de débito de 

2007/02/12 no montante de € 89,34; 

1.2 guia de recebimento n.º 3011/07 - depósito efectuado a 2007/11/30, talão de débito de 

2007/02/08 no montante de € 119,79; 
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1.3 guia de recebimento n.º 9131/07 - depósito efectuado a 2007/03/28, talão de débito de 

2007/04/17 no montante de € 110,00; 

Deste modo, devem ser regularizadas as guias de recebimento n.ºs 2803/07, 

3011/07 e 9131/07, num total de € 319,13.  

A respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1881/07, de 4 de 

Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar a 

regularização das guias de recebimento n.ºs 2803/07, 3011/07 e 9131/07, num total de € 

319,13.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
 
Ponto cinco 

 Departamento de Educação e Acção Social  

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção Educativa 
Municipal  
5.1.1. Programa de Apoio a Projectos de Intercâmbio Escolar 
DLB N.º 0716/07 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação, Dr. Vítor Lourenço, 

que é do seguinte teor: 

«Considerando que o mundo em geral e a Europa em particular estão em constante 

mudança; 

Considerando a permuta entre alunos bem como as aprendizagens que daí advêm: 

língua, novos hábitos, novas culturas, novas experiências, novos conhecimentos. 

Considerando o interesse municipal no sentido de se assegurar a promoção do 

concelho, enquanto Município Educador. 

Propõe-se a atribuição da verba de € 250,00 por projecto (intercâmbio internacional) 

para fazer face às diversas despesas, nomeadamente ao nível das deslocações. 

Mais se propõe, sejam oferecidas lembranças do Município às escolas 

intervenientes». 

As respectivas despesas foram objecto das propostas de cabimento n.ºs 1949/07 e 

1950/07, de 10 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com a proposta acima referida.  

Mais deliberou que a transferência de verba se efectue para os agrupamentos de 

escolas e/ou escolas secundárias, após análise do projecto por parte dos serviços da 

educação e informação aos serviços financeiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.2. Apoio ao Desenvolvimento de Actividades das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação – Ano Lectivo 2006/2007 
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DLB N.º 0717/07 | Presente pelo Senhor Vereador da Educação. Dr. Vítor Lourenço, uma 

proposta que é do seguinte teor: 

«Considerando que através do “Apoio ao Desenvolvimento de Actividades das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação” se tem fomentado o movimento 

associativo de pais do concelho de Leiria; 

Considerando que o Município de Leiria reconhece o papel de complementaridade 

das Associações de Pais, face às actividades desenvolvidas nas escolas; 

 Considerando a importância do desenvolvimento de projectos específicos, em 

articulação com os Agrupamentos de Escolas e o Município, no sentido da melhoria das 

condições para o desenvolvimento equilibrado das crianças; 

Propõe-se a aprovação dos critérios constantes no mapa seguinte: 

CRITÉRIOS APOIO DA CML 
 

OBSERVAÇÕES 

 
Verba de arranque (novas Associações) 

 
€ 150,00 

(AP com publicação de estatutos em DR 
entre Março 2006 e Abril 2007– à data da 

candidatura) 
50% do custo do(s) 

projecto(s) 
- até ao máximo de € 

300,00 

 
Associações que representam 1 a 4 

estabelecimentos de ensino 

50% do custo do(s) 
projecto(s) 

- até ao máximo de € 
750,00 

 
Associações que representam de 5 a 10 

estabelecimentos de ensino 

Projecto(s) específico(s) na comunidade 
educativa 

 
(arranjos exteriores, embelezamento de 

espaços, actividades complementares de 
acção educativa, outros ...) 

50% do custo do(s) 
projecto(s) 

- até ao máximo de € 
1.500,00 

 
Associações que representam 11 ou mais 

estabelecimentos de ensino 

Notas:  
1. Os projectos deverão ser apresentados em impresso próprio, a fornecer pela Divisão de Acção Educativa 

Municipal, com previsão de custos e respectivos orçamentos; 
2. As candidaturas decorrem de 25 de Maio a 23 de Junho de 2007; 
3. O Município disponibilizará apoio técnico para enquadramento e acompanhamento dos projectos. 

 A respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2048/07, de 17 de 

Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, da alínea l) do n.º 1 e das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar os critérios e 

valores constantes da proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Dia Mundial da Criança – Projecto «Trocar por Miúdos». Patrocínios 
DLB N.º 0718/07 | Presente uma informação da Divisão de Acção Educativa Municipal, 

referente ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: 

«À semelhança dos anos anteriores, decorre o projecto “Trocar por Miúdos”, no 

âmbito do Dia Mundial da Criança, com um almoço convívio no Anfiteatro do Carpalho – 

Marachão. 

Estabeleceram-se contactos com algumas empresas/instituições, no sentido das 

mesmas apoiarem a iniciativa acima mencionada. 
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Desta forma é presente as ofertas de empresas que colaboraram , cujos valores se 

apresentam no quadro seguinte: 

Entidade Morada Contribuinte Valor 

Continente – Leiria * Alto do Vieiro 
2403-002 Leiria 502 011 475 € 100,00  

Makro, SA. Estrada Nacional 1 – Rua do Outeiro – Cova 
das Faias 
2420-409 Leiria 

502 030 712 € 837,00  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aceitar os 

apoios concedidos pelas referidas empresas, no âmbito do Projecto «Trocar por Miúdos». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

Ponto seis 
 D i v i s ã o  de  Cul tura  e  Gestão  de  Espaços  Cul tura is  

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Cultura 
6.1.1. Subsídio ao Rancho da Região de Leiria 

DLB N.º 0719/07 | Presente o ofício do Rancho da Região de Leiria (Ent.6491/2007) em que 

é solicitada a parceria da Câmara Municipal na organização de mais um Festival de Folclore 

Cidade de Leiria, a realizar no próximo dia 10 de Junho, pelas 17h00m, no Jardim Luís de 

Camões.  

Este evento tem contado sempre com o apoio do Município no que concerne ao 

palco, almoço dos grupos participantes, equipamento de som e lembranças para os grupos. 

Todas as outras despesas são suportadas pelo grupo. 

Assim sendo, e reconhecendo o valor cultural do Rancho da Região de Leiria, a 

colaboração prestada à Câmara sempre que necessário e a importância de encontros deste 

tipo para a divulgação do Concelho, propõe-se que lhe seja atribuído um subsídio no valor 

de €150,00 para apoio ao Festival. 

A respectiva despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 2053/07, de 17 de 

Maio 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir um apoio ao Rancho da Região de Leiria, 

no valor de €150,00, para ajudar a custear as despesas com a organização do Festival de 

Folclore da Cidade de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 0720/07 | Presentes os pedidos para cedência das instalações do Teatro José Lúcio 

da Silva das seguintes entidades: 

⎯ CERCILEI, para o dia 8 de Junho, das 09h00m às 13h00m, para espectáculo do 8.º 

aniversário da mascote da Cerciserv = Giravento (gratuito); 
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⎯ Junta de Freguesia de Leiria, para o dia 13 de Junho, das 10h00m às 14h00 para 

apresentação de livro (gratuito). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade, autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

às entidades requerentes nos termos do Regulamento em vigor na data da entrada dos 

respectivos pedidos e nas condições referidas para cada um deles, a expensas do próprio 

Teatro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Apoio ao Museu Escolar de Marrazes 
DLB N.º 0721/07 | Inaugurado em 16 de Maio de 1997, o Museu Escolar dos Marrazes  

possui um conjunto de livros, documentos de instrução primária e dinamiza o espaço 

disponível com exposições temporárias, tendo sido classificado pela opinião especializada 

como sendo de bom nível cultural e artístico.  

Desde 2001 que o Museu integra a Rede Portuguesa de Museus. 

Tendo em conta os objectivos prosseguidos pelo Museu, propõe-se a atribuição da 

verba de €15.000,00 ao Museu para as despesas inerentes ao seu funcionamento e 

manutenção 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 ( 2007-A-191 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta 

de cabimento n.º 2046/07, de 17 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir a verba de €15.000,00 à Liga dos Amigos do 

Museu Escolar para suporte nas despesas de manutenção e funcionamento do Museu, a 

pagar em Junho, Setembro e Dezembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Apoio ao Museu do Freixial 
DLB N.º 0722/07 | O Museu Etnográfico do Freixial é um espaço de preservação do Portugal 

rural que visa divulgar e promover o  folclore, a etnografia e, em geral, a  cultura da região. 

Tendo em conta o protocolo estabelecido entre o Rancho Folclórico do Freixial e a 

Câmara Municipal (Cláusula Quarta), a importância cultural do Museu para a região, propõe-

se a atribuição da verba de €8.000,00 ao Rancho Folclórico para suporte nas despesas de 

manutenção e funcionamento do Museu.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 ( 2007-A-190 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta 

de cabimento n.º 2045/07, de 17 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir a verba de €8.000,00 a pagar em duas 
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prestações, Junho e Outubro ao Rancho Folclórico do Freixial, para suporte nas despesas 

de manutenção e funcionamento do Museu. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.5. Apoio ao Museu Etnográfico de Monte Redondo 
DLB N.º 0723/07 | O Museu Etnográfico de Monte Redondo apresentou à Câmara Municipal 

o Relatório de Contas e Actividades do Museu referente a 2006. 

Analisado o pedido e tendo em conta que se trata dum Museu que centra a sua 

actividade na recolha das memórias etnográficas da região, desempenhando por este facto 

um dinamismo cultural relevante para o concelho e para a freguesia de Monte Redondo em 

particular, propõe-se a atribuição dum subsídio de € 2.000,00 para suporte das despesas de 

manutenção e funcionamento do Museu.  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-192 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta 

de cabimento n.º 2044/07, de 17 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo com a competência que lhe é 

conferida pelo estipulado na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Museu Etnográfico de Monte Redondo a 

verba de € 2.000,00 para suporte das despesas de manutenção e funcionamento do referido 

Museu. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto sete 
 Divisão  de  Despor to  e  Juventude  

 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude 
7.1.1. IV Rocks Pot da Juventude. Pedido de Apoio (Ent.9746/07 e Entfe.2595/07) 
DLB N.º 0724/07 | Pela Senhora Presidente foram presentes os documentos do Grupo 

Alegre e Unido (Ent. 9476/07 e Entfe. 2595/07), relativos ao pedido de apoio para a 

realização do «IV Rocks Pot da Juventude», a ter lugar na freguesia da Bajouca, nos dias 29 

e 30 de Junho do corrente, que contará com a participação de três bandas por dia. 

Considerando que o «IV Rocks Pot da Juventude» pretende para além de divulgar e 

projectar novos talentos musicais contribuir para uma causa social, designadamente, doando 

parte das receitas ao Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral, propõe a Senhora Presidente a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

€850,00 (oitocentos e cinquenta euros) ao Grupo Alegre e Unido, para fazer face a despesas 

com a luz e som do evento. 

O apoio a atribuir no âmbito do «IV Rocks Pot da Juventude» está em conformidade 

com as Opções do Plano para 2007, CAE 12/040701 (2007/ A/ 263 – Outros Apoios) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 1926/07, de 9 de Maio. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao 

Grupo Alegre e Unido um subsídio no valor de €850,00 (oitocentos e cinquenta euros) para 

fazer face a despesas com a luz e som do evento «IV Rocks Pot da Juventude. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  

7.1.2. P.A.A.J. – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil: 
a) Apoio Pontual I / Associação de Estudantes do ISLA – Instituto Superior de Leiria 
(Ent.11175/07) 
DLB N.º 0725/07 | Pela Associação de Estudantes do ISLA, Instituto Superior de Leiria, foi 

presente o documento, com a Ent.11175/07, oficializando a candidatura ao apoio pontual I, 

do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «III Leiria 

Fashion», através da atribuição de um subsídio, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos 

euros), designadamente para fazer face a despesas inerentes ao som/iluminação do evento, 

bem como ceder barreiras metálicas de segurança. 

Esta despesa está em conformidade com está em conformidade com as Opções do 

Plano para 2007, CAE 12/040701 (2007/ A/ 259 – PAAJ 2007 - Actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1411/07, de 21 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à 

Associação de Estudantes do ISLA, Instituto Superior de Leiria um subsídio, no valor de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), designadamente para fazer face a despesas inerentes 

ao som/iluminação do evento, bem como ceder barreiras metálicas de segurança. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

b) Apoio Pontual II / Agrupamento em Formação de Memória (Ent.11421/07) 
DLB N.º 0726/07 | Pelo Agrupamento em Formação de Memória foi presente o documento, 

com a Ent.11421/07, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, do Programa de Apoio 

ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «IV 

Conferência sobre a Saúde – Doenças Respiratórias», através da atribuição de um subsídio, 

no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), designadamente para fazer face a 

despesas inerentes à organização da actividade. 

Esta despesa está em conformidade com o as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-259 – PAAJ 2007 - Actividades) e foi objecto da proposta de cabimento 

n.º 1411/07, de 21 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao 

Agrupamento em Formação de Memória um subsídio, no valor de € 250,00 (duzentos e 
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cinquenta euros), designadamente para fazer face a despesas inerentes à organização da 

actividade. 

 

c) Apoio Pontual II / Associação de Solidariedade de Leiria (Ent.11431/07) 
DLB N.º 0727/07 | Pela Associação de Solidariedade de Leiria foi presente o documento, 

com a Ent-11431/07, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, do Programa de Apoio 

ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «Festa de 

Natal para Carenciados», através da atribuição de um subsídio, no valor de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros), designadamente para fazer face a despesas de ordem 

logística e material. 

Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-259 – PAAJ 2007 – Actividades) e foi objecto da proposta de cabimento 

n.º 1411/07, de 21 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto,  ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à 

Associação de Solidariedade de Leiria um subsídio, no valor de €750,00 (setecentos e 

cinquenta euros), designadamente para fazer face a despesas de ordem logística e material. 

 

d) Apoio Pontual II / Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 877 de Pousos 
(Ent.11492/07) 
DLB N.º 0728/07 | Pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 877 de Pousos foi 

presente o documento, com a Ent. 11492/07, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, 

do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «Fim-de-

semana em actividade», através da atribuição de um subsídio, no valor de €650,00 

(seiscentos e cinquenta euros), designadamente para fazer face a despesas com a 

aquisição de equipamento a utilizar na actividade. 

Esta despesa está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara 

Municipal para 2007, CAE 12/080701 (2007-I-132 – PAAJ 2007 – Investimento) e foi objecto 

da proposta de cabimento n.º 1410/07, de 21 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto,  ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao 

Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 877 de Pousos um subsídio, no valor de €650,00 

(seiscentos e cinquenta euros), designadamente para fazer face a despesas com a 

aquisição de equipamento a utilizar na actividade. 

 

e) Apoio Pontual I / Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de 
Leiria (Ent.11581/07) 
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DLB N.º 0729/07| Pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Leiria 

foi presente o documento, com a Ent. 11581/07, oficializando a candidatura ao apoio pontual 

I, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «Hospital da 

Bonecada», através do empréstimo e transporte do seguinte material:  

⎯ uma estante grande; 

⎯ uma mesa (rectangular) para lanche; 

⎯ cinco cadeiras; 

⎯ três mesas pequenas (redondas); 

⎯ doze cadeiras pequenas; 

⎯ um móvel para jogos e materiais; 

⎯ um móvel para livros; 

⎯ jogos didácticos relacionados com a temática «Saúde»; 

⎯ livros relacionados com temática «Saúde». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar o 

empréstimo e transporte do material acima descriminado à Associação de Estudantes da 

Escola Superior de Educação de Leiria, no âmbito da actividade «Hospital da Bonecada». 

 
f) Apoio Pontual II / Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria 
(Ent.11583/07) 
DLB N.º 0730/07| Pela Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria foi presente 

o documento, com a Ent.11583/07, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, do 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «Ser 

Voluntário», através da atribuição de um subsídio, no valor de €500,00 (quinhentos euros), 

designadamente para fazer face a despesas com a edição e estrutura da exposição. 

Esta despesa está em conformidade com as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-259 – PAAJ 2007 - Actividades) e foi objecto da proposta de cabimento 

n.º 1411/07, de 21 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à 

Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria um subsídio, no valor de €500,00 

(quinhentos euros), designadamente para fazer face a despesas com a edição e estrutura da 

exposição. 

 

g) Apoio Pontual II / Associação de Solidariedade Académico de Leiria (Ent.11584/07) 
DLB N.º 0731/07 | Pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria foi presente o 

documento, com a Ent. 11584/07, oficializando a candidatura ao apoio pontual II, do 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se apoie a actividade «Juventudes – 

Dia Internacional da Juventude», através da atribuição de um subsídio, no valor de € 850,00 
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(oitocentos e cinquenta euros), designadamente para fazer face a despesas com o aluguer 

de materiais e equipamentos para as actividades. 

Propõe ainda a Senhora Presidente que a liquidação do apoio esteja condicionada à 

apresentação de cópias dos relatórios de contas e de actividades relativos ao ano de 2006. 

Esta despesa está em conformidade as Opções do Plano para 2007, CAE 

12/040701 (2007-A-259 – PAAJ 207 - Actividades) e foi objecto da proposta de cabimento 

n.º 1411/07, de 21 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à 

Associação de Solidariedade Académico de Leiria um subsídio, no valor de €850,00 

(oitocentos e cinquenta euros), designadamente para fazer face a despesas com o aluguer 

de materiais e equipamentos para as actividades. 

Mais deliberou que a liquidação do apoio fique condicionada à apresentação de 

cópias dos relatórios de contas e de actividades relativos ao ano de 2006. 
 

 

Ponto oito 

 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  D r a .  N e u s a  M a g a l h ã e s  
 
8.1. Apoio à Freguesia da Boa Vista. V Festival Gastronómico do Leitão Assado da Boa 
Vista 
DLB N.º 0732/07 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia da Boa Vista (Entfe. 

863/2007) para o apoio na edição do V Festival Gastronómico do Leitão Assado da Boa 

Vista. 

A Câmara de Leiria organizará conjuntamente com a Junta de Freguesia da Boa 

Vista e Região de Turismo Leiria-Fátima o denominado «Festival Gastronómico do Leitão 

Assado da Boa Vista», iniciativa que terá lugar de 14 a 17 de Junho de 2007. 

A Câmara Municipal de Leiria assegurará apoio logístico necessário à realização do 

Festival, designadamente: 

a) fornecimento, montagem e desmontagem de oito barracas; 

b) reforço de contentores e recolha de lixo; 

c) colaboração na animação do Festival através da contratação dos grupos musicais 

«Danças e Cantares de S. Romão» e «Leiricanta». 

A Câmara de Leiria, com a Comissão de Vistoria de Recintos e em conjunto com a 

Autoridade da Saúde, procederá à respectiva vistoria ao local. 

A Autarquia assegurará ainda um apoio financeiro no valor de € 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos euros) a atribuir à Junta de Freguesia da Boa Vista, para despesas inerentes à 

realização da iniciativa. 

CMLeiria/ Acta n.º 13, de 2007.05.24 
 
 



670 (22) 

Esta despesa está em conformidade as Opções do Plano para 2007, CAE 

10/0405010208 (2007-A-281 –Festivais Gastronómicos) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 2040/07, de 16 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso da competência que  lhe é 

conferida pelo disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  E n g . ª  I s a b e l  G o n ç a l v e s  

 
9.1. Voto de Louvor  
DLB N.º 0733/07| Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação à equipa de juvenis femininos da 

JUVE, por ter conquistado o título de Campeã Nacional de Andebol da II Divisão, à ADAL – 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria pela conquista do titulo Olímpico Jovem Nacional 

e à União Desportiva de Leiria pela conquista do título de campeão Distrital da I Divisão de 

FUTSAL.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta em epígrafe.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o     

 
10.1. Delegação de competências em Juntas de Freguesia 
DLB N.º 0734/07| Presente a minuta de protocolo de delegação de competências a celebrar 

com a junta de freguesia e para execução das obras constantes do objecto abaixo transcrito: 
«PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A  JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS 

OBJECTO: Requalificação do Campo de Jogos 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que a junta de freguesia pode, 

localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz e 

com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para a junta de 

freguesia qualquer das competências do município. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 

concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de Pousos tem como prioridade a 

Requalificação do Campo de Jogos, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara 
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Municipal de Leiria, representada pela Senhora Presidente da Câmara, e a Junta de 

Freguesia de Pousos, representada pelo Senhor Presidente da Junta, para execução da 

obra «Requalificação do Campo de Jogos», que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Artigo 1.º 
Objecto da delegação de competências 

Constitui objecto do presente protocolo a «Requalificação do Campo de Jogos», a executar 

na Freguesia de Pousos.  

Artigo 2.º 
Delegação de competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Pousos a competência para 

a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de Pousos, 

assegurando o respectivo financiamento, no montante de € 50.000,00  (cinquenta mil euros) 

numa 1.ª fase em 2007 e € 50.000,00  (cinquenta mil euros) numa 2.ª fase em 2008. 

Artigo 3.º 
Direitos e obrigações das partes contratantes 

1. Compete à Câmara Municipal de Leiria : 

a)  prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Pousos, 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 Pousos da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2. No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Pousos exercer os 

poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a)  tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes 

jurídicos de realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas 

e, designadamente, a retenção de meio por cento para a Caixa Geral de 

Aposentações. 

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. 

Artigo 4.º 
Transferências de verbas 

1. 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. 

2. Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal 

autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais 

do momento. 

3. 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, poderão levar ao 

não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 
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Artigo 5.º 
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 Pousos. 

Artigo 6.º 
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 da 

Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado pelo Município, 

até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Artigo 7.º 
Dúvidas e omissões 

1. As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 

torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

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

específica. 

Artigo 8.º 
Imposto do selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º do Código do Imposto do Selo.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da alínea c) do n.º 6 do 

artigo 64.º e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 66.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo em epígrafe 

e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

 

Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta (Anexo c). 

 

 

Assuntos não incluídos na ordem do dia  

 

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um 
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Constituição da Comissão Técnica de vistorias em loteamentos 
DLB N.º 0735/07 | Pela Senhora Vereadora do Urbanismo e Obras Particulares, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, foi proposta a constituição de uma Comissão Técnica de Vistorias a loteamentos 

e obras de urbanização. 

Tendo em vista a racionalização de recursos e a fim de melhorar os tempos de 

resposta a pedidos de vistoria a obras de urbanização e loteamentos, com vista ao 

cancelamento de garantias bancárias, propõe-se que seja constituída uma Comissão 

Técnica de Vistorias (CTV), coordenada pelo DOU e cuja composição será a seguinte: 

⎯ 1 elemento do Departamento de Operações Urbanísticas – coordenador; 

⎯ 1 elemento do Departamento de Obras Municipais; 

⎯ 1 elemento do DASU; 

⎯ 1 elemento do DPEV 

No acto da vistoria a realizar em dia e hora a marcar, deverá estar presente ainda 

um representante do requerente. 

A comunicação de conclusão das obras e o respectivo pedido de vistoria, deverá 

obrigatoriamente ser acompanhada de dois exemplares da planta de síntese do projecto de 

loteamento (tela final), sendo um exemplar em papel e o outro em formato digital de acordo 

com as normas definidas no n.º 2 do anexo II do RMOU. 

No acto da vistoria deverá ser elaborado o respectivo «Auto de Vistoria», em dois 

exemplares, um dos quais, depois de devidamente assinado por todos os presentes, será 

entregue ao representante do requerente. 

A Câmara analisou ao assunto e deliberou por unanimidade concordar com a 

constituição da Comissão Técnica de Vistorias a loteamentos e obras de urbanização. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Processo Disciplinar 
DLB N.º 0736/07 | Pela Senhora Presidente da Câmara foi presente o processo mencionado 

em epígrafe acompanhado do relatório do respectivo Instrutor. 

A Câmara, em face do relatório do Instrutor do Processo Disciplinar mandado 

instaurar por despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, em 16 de 

Janeiro de 2007, deliberou por unanimidade que a sua decisão final sobre o respectivo 

processo venha a ser tomada na próxima reunião. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
Apoio Meeting Cidade de Leiria / Campeonato de Portugal de 10000 metros 
DLB N.º 0737/07 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.º Isabel Gonçalves, foi 

proposto um apoio à Juventude Vidigalense para a organização do Meeting Cidade de 

Leiria/Campeonato de Portugal de 10000 metros. 
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Trata-se de um apoio logístico na disponibilização de um autocarro, com valor 

estimado de €400 com IVA incluído à taxa de 5%, proposta n.º 2156 de 2007/05/24, um 

apoio monetário de €2500, proposta n.º 2154 de 2007/05/24 e 42 lembranças (livros. «Os 

pacatos leirienses em meio século de desporto amador»). 

O autocarro seria para transporte de atletas de Lisboa a Leiria, saída de Lisboa às 

17h30m e regresso à capital após o final do evento, no dia 1 de Junho de 2007. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com o apoio à Juventude Vidigalense para a organização do Meeting Cidade de 

Leiria/Campeonato de Portugal de 10000 metros de €2500, 42 lembranças e a 

disponibilização de um autocarro para transporte de atletas entre Lisboa e Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e vinte e cinco minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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