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Acta n.º 41 
Aos treze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatro, 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. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

Os Senhores Vereadores Dr.ª Maria Manuela Miranda M arques dos Santos 
Góis Graça e Dr. Hélder Manuel Matias Roque, estiveram ausentes da reunião por 
motivos devidamente justificados. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Maria Madalena Silveirinha, 
Técnica Profissional Museografia Principal. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares, 
por parte do Departamento de Urbanismo, o Arq.º José Manuel Raposo Pires, para 
apresentação dos processos de loteamentos e por parte do Departamento de Obras 
Municipais, o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos de 
obras municipais. 

** 

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

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

541/03 VISUALPAT - SERVIÇOS DE SAÚDE E BELEZA, LDª. 

543/03  LIZESTACIONAMENTOS, S.A. 

1160/03  MANUEL JESUS PEREIRA GUARDA 

44/04 MANUEL JESUS VIEIRA CAETANO 

362/04 DEOLINDA DE JESUS FERREIRA 

384/04 FERNANDO RODA RODRIGUES PEREIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO INDUSTRIAL: 

LIND 32/04 ALDEIA & IRMÃO S.A. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO COMERCIAL 

LECOM 5/04 BOM DIA – SOCIEDADE DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE 
SUPERMERCADOS LDª 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE VISTORIA: 

V.H. 21/04 MARIA DA CONCEIÇÃO TOBIAS 

PONTO NÚMERO CINCO 

-  RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE 
FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 

PONTO NÚMERO SEIS 

LOT. 7/96 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 
MARISTAS 

LOT.  5/97 PINHAL VERDE – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E URBANÍSTICOS, 
LDª. 

LOT. 13/97 MANUEL PEDRO VIEIRA E OUTRO 

LOT. 4/99 MARIA FERNANDA PORTELA DA COSTA E SOUSA DINIS 

LOT. 15/99 URBINABÃO – CONSTRUÇÕES, LDª. 
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PONTO NÚMERO SETE 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 115/2003 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DOS POUSOS - 
APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

T – 175/2002 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DAS COLMEIAS - 
APROVAÇÃO DO PROJECTO DE SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO 
TRABALHO 

PONTO NÚMERO OITO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2005 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA PARA 2005 

- PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2005 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 
PARA 2005 

-  XXXII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  SUBSÍDIOS - ACÇÃO SOCIAL 

-  DIA DA IRREVERÊNCIA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 6916/04) 

- ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 32599/04) 

-  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO (DEODATO JOÃO L.P.F. EVANGELISTA) -
QUEST4GOA (ENT. 32924/04) 

-  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MANUEL DINIS SEABRA ABREU 
(ENT.34632/04) 

- RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO N.º1405/04 – ALARGAMENTO DO HORÁRIO 
DE FUNCIONAMENTO 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS ECONÓMICOS 

- PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR – TRANSFERÊNCIA DE VERBA DO 1.º TRIMESTRE DO ANO 
LECTIVO 2004/2005 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROTOCOLOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
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PONTO NÚMERO TREZE  

-  PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE ACADÉMICO DE LEIRIA 

-  PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES - UNIÃO DESPORTIVA DE 
LEIRIA 

-  ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA SALA DE DESPORTO DA 
ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO 

- LEIRISPORT, EM – RELATÓRIO SEMESTRAL E PARECER DO FISCAL ÚNICO 

- PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA - ZONA 
ENVOLVENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL. APROVAÇÃO DO PROJECTO 
RELATIVO ÀS ACESSIBILIDADES E PARQUES DE ESTACIONAMENTO, 
EXECUÇÃO DAS RESPECTIVAS OBRAS, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS 
PARQUES DE ESTACIONAMENTO NELAS INCLUÍDOS, GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO DAS EMPREITADAS RELATIVAS ÀS OBRAS DE LIGAÇÃO DO 
IC2 À ZONA DESPORTIVA E DOS ESTACIONAMENTOS E ARRANJOS 
EXTERIORES NA MARGEM DIREITA - PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO À 
DELIBERAÇÃO N.º 1965/02 DE 02.11.04 E AO CONTRATO-PROGRAMA 
APROVADO POR DELIBERAÇÃO N.º 1966/02 DA MESMA DATA 

PONTO NÚMERO CATORZE  

-  APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL 

PONTO NÚMERO QUINZE 

-  PROPOSTA DE TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

-  ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM QUALQUER INTERESSE E COM PRAZOS 
DE CONSERVAÇÃO JÁ PRESCRITOS 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

-  ACORDO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO ISLA 

** 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1764/04 Usando da palavra, o Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes mostrou a 
preocupação por parte dos senhores vereadores eleitos pelo Partido Socialista pelo nível de 
endividamento do Município de Leiria aos seus fornecedores. Considera ainda que a 
Câmara adia o seu problema financeiro para os anos seguintes, ao transferir as suas 
responsabilidades para o factoring e recorrendo ao endividamento bancário 

Questionando se lhe teria sido entregue a relação de todas as facturas em atraso, inquiriu 
qual a definição de critérios para pagamento aos fornecedores. 
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Em sua opinião, o individamento da Câmara deve-se sobretudo aos empréstimos contraídos 
para a construção do Estádio Municipal. 

Relativamente às dívidas do Município, a Senhora Presidente  afirmou que face às obras 
construídas, ela naturalmente tem de existir, mas não nos termos em que foi referida. 
Contrariando a ideia apresentada, a Senhora Presidente relembrou que face à Lei existente, 
(o impedimento por parte do Estado de que as Autarquias com um nível de endividamento 
alto, possam contrair empréstimos) o Município de Leiria não se encontra nesta situação, 
tendo inclusivamente um saldo positivo significativo que não foi usado. 

Por outro lado, há várias obras que foram financiadas e que serão reembolsadas após o 
pagamento efectivo do Município como é o caso da nova ponte e do estádio municipal. 

Os factorings que existem, existem a pedido dos fornecedores e não por iniciativa da 
Câmara Municipal. 

Quanto à lógica ou prioridades de pagamento, surgem as Juntas de Freguesia, associações 
ou colectividades e finalmente fornecedores por ordem de antiguidade. 

Finalizando a sua intervenção, a Senhora Presidente mostrou-se orgulhosa das 
obras realizadas e que muito contribuíram para o bem estar e uma crescente melhoria da 
qualidade de vida dos munícipes, crente de que todos os leirienses disso se apercebem. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1765/04 PROCº N.º 541/03 - (fl. - 102) 

De VISUALPAT - SERVIÇOS DE SAÚDE E BELEZA, LDA, com sede na 
Estrada da Barosa, n.º 1974 – 1.º esq.º, freguesia de Barosa, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da 
alteração de um estabelecimento comercial, localizado na loja n.º 22 do Edifício Vale de 
Lobos, Rua Vale de Lobos – Guimarota, freguesia de Leiria, para instituto de beleza. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/12/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da legalização da alteração do estabel ecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emi tido pelo Centro de 
Saúde e Serviço nacional de Bombeiros (dos quais de verá ser dado conhecimento ao 
requerente / folhas 25 e 52); 

2.º apresentar projecto acústico (conforme indicado  no oficio n.º 5857 de 
01/08/2003), no prazo de 6 meses. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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N.º 1766/04 PROCº N.º 543/03 
 Retirado. 

** 

N.º 1767/04 PROCº N.º 1160/03 - (fl. - 94) 

De MANUEL JOAQUIM PEREIRA GUARDA, residente na Rua Casal Formoso, 
n.º 175 – Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, acompanhado de elementos acerca da 
proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de 
um pavilhão destinado a armazém de material eléctrico, a levar a efeito em Calmeiras, 
freguesia de Pousos, e legalização de muros  

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, concordando com a informação prestad a pelo Departamento de Obras 
Particulares em 09/12/04, e face ao disposto no art .º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 177/01, de 4 de Junho, 
delibera por unanimidade aprovar o projecto de arqu itectura do pavilhão acima 
referido e legalização dos muros, condicionado ao s eguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face aos últimos elementos apresentad os; 

2.º cumprir com o indicado no parecer do IEP – Inst ituto de Estradas de 
Portugal e EDP – Distribuição de Energia, S.A. (dos  quais deverá ser dado 
conhecimento ao requerente), [condicionante a const ar no alvará de licença]; 

3.º apresentar planta de implantação com indicação da cota de 
afastamento entre o ponto médio do edifício e o eix o do arruamento; 

4.º garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 1 5.º e 45.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, devendo prever patamar no r/chão junto 
ao acesso à cave, por questões de segurança de util ização; 

5.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o art.º 87.º do RGEU; 

6.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente à segurança contra incêndios n os espaços de estacionamento na 
cave; 

7.º prever a cedência ao domínio público do espaço na frente da 
propriedade junto ao arruamento, entre o muro indic ado e o referido arruamento, de 
acordo com o indicado nos elementos gráficos (folha  93); 

8.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá encontra-
se executada a pavimentação na frente da edificação  proposta até á zona asfaltada do 
arruamento existente do lado Norte / Nascente, incl uindo as áreas de cedência acima 
indicadas; 

8.1 os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Ser viços de 
Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 
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9.º apresentar os projectos de especialidade no pra zo de seis meses, 
incluindo: 

9.1 projecto de drenagem de águas pluviais  relativ o  aos espaços a ceder  

ao domínio público bem como áreas envolventes do ed ifício, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no art. º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto; 

10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €8000,00 a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1768/04 PROCº N.º 44/04 - (fl. - 74) 

De MANUEL DE JESUS VIEIRA CAETANO, residente em Quinta do Bispo, 
Lote 31 – 1.º esq.º, freguesia de Marrazes, acompanhado dos cálculos da comparticipação 
elaborados pelo Departamento de Planeamento, para recuperação do edifício em estado de 
degradação, sito na Rua Pero Alvito, n.º 5, freguesia de Leiria, no âmbito do Recria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/12/04, delibera por 
unanimidade autorizar a comparticipação no valor de  €6.375,10 relativo às obras de 
recuperação do edifício sito na Rua Pero Alvito, n. º 5, freguesia de Leiria, devendo as 
obras a executar limitar-se à simples manutenção e conservação, mantendo as cores 
e características dos materiais existentes do edifí cio, e os trabalhos ser 
acompanhados pelo Gabinete de Reabilitação Urbana. 

Mais delibera, dar conhecimento da presente deliber ação ao IGAPHE – 
Instituto de Gestão e Alienação do Património Habit acional do Estado e Gabinete de 
Reabilitação Urbana. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1769/04 PROCº N.º 362/04 - (fl. - 198) 

De DEOLINDA DE JESUS FERREIRA, residente na Rua Imaculada Conceição, 
n.º 80 – Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia, a levar a 
efeito Rua Imaculada Conceição – Telheiro, freguesia de Barreira e alteração de uso da 
moradia existente para garagem e arrumos,  
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/12/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia unifamiliar, a alteração de  uso da moradia existente, e 
autorizar o respectivo licenciamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1770/04 PROCº N.º 384/04 - (fl. - 240) 

De FERNANDO RODA RODRIGUES PEREIRA, residente na Rua do Pisão, 
freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de um edifício destinado a comércio de 
automóveis, a levar a efeito em Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/12/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura do edifício acima referido, condiciona do ao seguinte: 

1.º prever o alargamento da Travessa do Pisão (arru amento do lado Sul), 
de modo a garantir a largura da faixa de rodagem co m 3,00m acrescidos de 1,00m 
para passeio, medidos ao eixo do arruamento actualm ente existente (de acordo com o 
indicado na folha 172); 

2.º prever igualmente a execução dos espaços destin ados a passeio e 
estacionamento junto ao arruamento do lado Norte, d e acordo com o indicado na 
planta de implantação à escala 1/200, devendo o pas seio seguir o alinhamento do 
existente do lado Nascente (a rectificar); 

3.º os espaços para alargamento de vias, passeios e  estacionamentos 
acima indicados deverão ser cedidos ao domínio públ ico, devendo apresentar 
certidão da Conservatória rectificada face ao mesmo ; 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverão os 
espaços acima indicados (alargamento da via passeio s e estacionamento) ser 
devidamente infra-estruturados com materiais semelh antes aos existentes na zona; 

5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício; 

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

6.1 Capítulo III (elementos de construção); 

6.2 Capítulo IV, art.º 16.º a 20.º (relativamente a o controlo de fumo nas 
escadas e câmaras corta fogo, controlo de poluição de ar nas câmaras corta fogo, 
saída para o exterior do parque e sinalização de se gurança); 
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6.3 Capítulo V (iluminação eléctrica); 

6.4 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 

6.5 Capítulo IX, n.º 1 do art.º 33.º (caixas de are ia); 

7.º garantir o cumprimento do Código Civil relativa mente às propriedades 
confinantes; 

8.º o projecto deverá cumprir com o disposto no Dec reto-Lei n.º 123/97, de 
22 de Maio, relativamente à acessibilidade a defici entes, dado que o estabelecimento 
ultrapassa a área de 150m 2 de superfície de acesso ao público; 

9.º nos termos do previsto no art.º 74.º do Regulam ento do Plano  Director  

Municipal e, no caso de pretender a instalação de s tand de automóveis, as áreas de 
estacionamento de viaturas deverão limitar-se apena s aos espaços existentes no 
interior da propriedade do requerente; 

10.º apresentar no prazo se seis meses: 

10.1 - termo de responsabilidade do autor dos proje ctos das redes prediais 
de águas e esgotos, de acordo com o Anexo I da Port aria n.º 1110/01, de 19 de 
Setembro; 

10.2 – comprovativo da inscrição dos técnicos autor es dos projectos de 
especialidade em Associação Pública de Natureza Pro fissional; 

10.3 - projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos  espaços a ceder 
ao domínio público bem como áreas envolventes do ed ifício, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no art. º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

11.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €2.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.”  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1771/04 LIND. N.º 32/04 - (fl. - 83) 

De ALDEIA & IRMÃO S.A., com sede em Barracão, freguesia de Colmeias, 
acompanhado de um ofício do Ministério da Economia – Direcção Regional do Centro, 
referente ao pedido de nomeação de um representante legal por forma a integrar o grupo de 
trabalho ao abrigo do art.º 24.º do Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial 
(RELAI), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/12/04, delibera por 
unanimidade nomear para integrar o Grupo de Trabalh o acima referido, o Sr. Eng.º 
João Carlos Mendes Pinto, Chefe da 2.ª Divisão de O bras Particulares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1772/04 LECOM N.º 5/04 - (fl. - 119) 

De BOM DIA - SOCIEDADE DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE 
SUPERMERCADOS,LDA, com sede na Rua da Belavista, Lote 8 - Cacém, acompanhado 
do ofício da Direcção Regional da Economia do Centro, solicitando parecer acerca da 
localização de um estabelecimento comercial, a instalar na Rotunda da E.N. 356-1 – Arnal, 
freguesia de Maceira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/04, face ao previsto no 
n.º 2 do art.º 5.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março , delibera por unanimidade emitir 
parecer desfavorável à localização do estabelecimen to comercial acima referido, dado 
que a proposta não tem enquadramento no Plano Direc tor Municipal, nomeadamente: 

1.º a pretensão insere-se num terreno localizado pa rte em espaço urbano 
e o restante em espaço industrial, junto à E.N. 356 -1; 

2.º a área bruta de construção proposta é superior à regulamentar, face ao 
estabelecido no art.º 79.º do Plano Director Munici pal; 

3.º parte da implantação do edifício interfere com o espaço industrial, não 
sendo compatível com o uso previsto no art.º 59.º d o Regulamento do PDM; 

4.º o afastamento proposto da cave ao eixo da via m unicipal é 
manifestamente insuficiente e, os arranjos exterior es não prevêem um efectivo 
alargamento dessa mesma via, estando inclusive a oc upar terreno de domínio 
público. 

Mais delibera informar que, caso o pedido venha a s er reformulado, a 
pretensão carece de parecer vinculativo do IEP – In stituto de Estradas de Portugal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMRO QUATRO 

N.º 1773/04 VIST. N.º 21/04 - (fl. - 22) 

De MARIA DA CONCEIÇÃO TOBIAS, referente à vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica da moradia onde reside e, situada na Rua das Eiras, n.º 79 – R/C, 
freguesia de Parceiros. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 11/08/04, delibera por una nimidade o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 d e Janeiro, o despacho de 04/06/04, 
proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho, e o qual ordenou a 
realização da vistoria nos termos do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para efeitos do 
previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, conj ugado com a alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, altera da pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, face ao dis posto nos n.ºs 2 e 3 do 
art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de Jane iro, e Regulamento do 
Arrendamento Urbano, para no prazo de 45 dias, proc eder à execução das obras de 
conservação necessárias à correcção das deficiência s apontadas no Auto de Vistoria 
n.º 183/04, do qual deverá ser dado conhecimento. 

3.º dispensar nos termos da alínea a) do n.º 1 do a rt.º 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, a audiência prévia do interessado, por se considerar 
urgente a decisão tomada. 

Mais delibera, dar conhecimento da decisão tomada e  do conteúdo do Auto 
de Vistoria à inquilina. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇ OS DE 
FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 

N.º 1774/04 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao 
serviço efectuado durante o mês de Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

PONTO NÚMERO SEIS 

N.º 1775/04 PROC.º LOT. N.º 7/96- (fl.1161) 

De Província Portuguesa da Congregação dos Irmãos Maristas, 
acompanhado de um requerimento de SIMÕES & RUIVO - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES, S.A. com sede na Praceta Joaquim Dias Ramadas, 33 em Leiria a 
solicitar a aprovação da alteração, que consiste na junção dos lotes 12 e 13, dando origem 
ao lote 12 para uma moradia referente ao loteamento sito em Quinta do Rei, freguesia de 
Pousos. 

Decorreu o período de discussão pública de acordo com os artigos 22.º e 
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 oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 09.12.2004 de libera por unanimidade aprovar 
a alteração requerida e autorizar a emissão do Adit amento ao Alvará. 

** 

N.º 1776/04 PROC.º LOT. N.º 5/97- (fl.894) 

De Pinhal Verde – Empreendimentos Florestais e Urbanísticos, Ldª. 
acompanhado de um requerimento de ARTUR MANUEL FERNANDES BORDA D`ÁGUA 
residente na Rua Glória Barata Rodrigues, 253 3.º B, freguesia de Marrazes, a solicitar a 
aprovação da alteração ao Lote 29 do loteamento sito em Telheiro, freguesia de Barreira 
que consiste: 

a) No aumento da área de implantação; 

b) No aumento da área de construção em cave para arrumos e anexos; 

c) Na alteração do polígono de implantação. 

Decorreu o período de discussão pública de acordo com os artigos 22.º e 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 oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 09.12.2004 de libera por unanimidade aprovar 
a alteração requerida e autorizar a emissão do Adit amento ao Alvará.  

** 

N.º 1777/04 PROC.º LOT. N. º 13/97 - (fl. 398) 

De MANUEL PEDRO VIEIRA E OUTRO, residente na Rua São Silvestre - 
Marvila, freguesia de Barreira, acompanhado de um requerimento datado de 07-10-2004 a 
solicitar alteração do material do lancil e guias de estacionamento para betão pré-fabricado, 
anteriormente previstos em pedra, referente ao loteamento sito em Casal da Serradinha, 
freguesia de Barreira.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais em 1 8/11/2004 delibera por 
unanimidade aprovar a alteração requerida. 

** 

N.º 1778/04 PROC.º LOT. N. º 04/99- (fl 158) 

De MARIA FERNANDA PORTELA DA COSTA E SOUSA DINIS, com 
residência em Marrazes – Leiria, acompanhada de requerimento datado de 11/03/2004 e de 
04/11/2004, a solicitar a aprovação do projecto apresentado referente ao loteamento sito em 
Barros – Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 2004/04/28 de libera por unanimidade aprovar 
o loteamento em epígrafe condicionado ao seguinte: 

a) Ceder 13.144,7m 2 para arruamentos, passeios, estacionamentos e zona s 
verdes; 

b) Ceder ao domínio privado do município, 6 573,8m 2, correspondentes às 
parcelas A, B e C; 

c) Ceder um espaço comercial com 250 m 2 no r/c do lote 11, sob proposta da 
promotora, devendo ficar esta cedência devidamente garantida aquando da emissão 
do alvará; 

d) Efectuar as obras de requalificação do arruament o de ligação do 
loteamento com a Rua dos Barros, até ao entroncamen to com a Rua Professores 
Portelas, assegurando o alargamento deste entroncam ento, demolindo e 
reconstruindo o muro propriedade da Igreja Paroquia l dos Marrazes. 

Apresentar os projectos de infra-estruturas no praz o de um ano e elaborados de 
acordo com os pareceres das entidades, bem como as alterações ao loteamento 
necessárias para a previsão de comercio no lote 11.  

** 

N.º 1779/04 PROC.º LOT. N.º 15/99-  

Retirado.  

** 

PONTO NÚMERO SETE 

T – 115/2003 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DOS POUSOS -
APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

N.º 1780/04 Nos termos do art.º 116 do Decreto-Lei nº 59/99 de 02 de Março, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a firma QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDª. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade delib era: 
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1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 
referida; 

2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato  

** 

T – 175/2002 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DAS COLMEIAS - 
APROVAÇÃO DO PROJECTO DE SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

N.º 1781/04 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1782/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 10 de Dezembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €2.363.095,63, sendo de Operações 
Orçamentais €1.563.818.86 e de Operações de Tesouraria €799.276,77. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1783/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 6 a 10 de Dezembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 9701, 9702, 9839, 9840, 9846, 9851, 9853, 9855, 9912, 9913, 
9915, 9916, 9934, 10045, 10049, 10065, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 9327, 
9348, 9434, 9520, 9665, 9671, 9673, 9675, 9682, 9683, 9686, 9734 a 9736, 9739 a 9741, 
9750 a 9752, 9767, 9772, 9774, 9807, 9830, 9841 a 9845, 9847 a 9850, 9852, 9854, 9856, 
9860, 9863 a 9865, 9875, 9879, 9886 a 9888, 9892 a 9899, 9902, 9903, 9906, 9908, 9909, 
9918 a 9922, 9931,9933, 9964 a 9967, 9969, e às Ordens de Pagamento de Tesouraria 
n.ºs: 605, 606, 614, 615, 618, 619, 621 a 623, 625 a 627, 629 a 634, 636 a 639 no valor total 
de €3.373.410,11.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2005 E GRANDES OPÇÕES DO  PLANO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA PARA 2005 

N.º 1784/04  

Nota Introdutória 
O ano de 2004 constituiu um momento de afirmação de Leiria, enquanto Concelho e 

Região, nos planos nacional e internacional. Marcou um período em que parte significativa 
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de obras e intervenções estruturantes tiveram ora o seu início ora o seu desenvolvimento e 
conclusão. 
 

Em 2005 teremos como pano de fundo cenário idêntico: continuação de forte 
investimento nas áreas social e estrutural, enquanto veículos potenciadores de conforto, 
bem-estar e criação de riqueza, com vista, naturalmente, a uma crescente melhoria da 
qualidade de vida dos munícipes. 
 

O Plano e Orçamento para 2005 espelham primordialmente a vontade de 
desenvolver e concluir obra que o presente Executivo encetou, bem como a aposta em 
projectos inadiáveis, logo fundamentais, tendo, efectivamente, as pessoas como prioridade 
absoluta. 
 

Por conseguinte, a estruturação e modernização dos serviços afectos ao Município 
serão, uma vez mais, alvo de assinalável atenção, a par das áreas da prevenção, formação, 
informação, bem como da aquisição de material e equipamento e actualização do Plano 
Municipal de Emergência, enquanto garante da ordem e serviço públicos.  

 
No domínio da modernização administrativa, da criação da administração digital e da 

constituição da moderna infra-estrutura tecnológica surge o Leiria Região Digital. 
 

O ano de 2005 ficará associado, ao nível do planeamento e ordenamento do 
território, a evoluções várias, com indubitáveis ganhos para as populações residentes. O 
encerramento do processo de revisão do Plano Director Municipal, a par da aprovação e 
arranque de planos de pormenor estruturantes, responderão a antigos anseios, pela 
oportunidade e necessidade inerentes. A abertura de três novos parques de estacionamento 
subterrâneos, associada à oferta de parqueamento periférico à superfície, em muito 
contribuirão para a mobilidade e requalificação urbanas, apanágio das cidades modernas e 
funcionais. O Plano para 2005 não deixará de contemplar medidas que venham a promover 
a optimização do serviço de transportes colectivos de passageiros, a adaptação de medidas 
ajustadas à mobilidade de pessoas portadoras de deficiência, a abertura e melhoramento de 
vias de comunicação e respectiva reformulação da sinalização direccional, bem como a 
erradicação de pontos negros nas mesmas.  
 

Tendo desde 1998 como de capital relevância o crescimento sustentado e 

equilibrado do Concelho, o relacionamento institucional com as Juntas de Freguesia tem 
vindo a merecer, pois, especial atenção. Quer através do instituto da delegação de 
competências, quer por via não protocolar, 2005, testemunhará, na sequência de anos 
transactos, um muito significativo acompanhamento à capacidade de iniciativa das 
freguesias do concelho. Sistematizados os parâmetros estratégicos, optimizados os 
mecanismos de operacionalização, o Município de Leiria, também através das respectivas 
freguesias, continuará a garantir  às populações residentes um serviço tão atento quanto 
legítimo, com destaque para as áreas técnica, administrativa, tecnológica, material e infra-
estrutural.  
 

Recorrendo a meios comunitários, estatais, municipais e privados, o presente 
Executivo continuará a assumir uma postura que visa o bem comum, o interesse público, o 
desenvolvimento sustentado do Concelho. O Programa Polis, o abastecimento de água, o 
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saneamento básico e a despoluição da bacia hidrográfica do Lis assumem, neste particular, 
preponderância natural. 
 

Relativamente ao Programa Polis, os anos de 2003 e 2004 assinalaram o início, 
desenvolvimento e conclusão de obras várias, de importância capital. A iluminação cénica 
do Castelo de Leiria, a construção da nova Ponte dos Caniços, a remodelação e ampliação 
da Ponte de S. Romão, tal como a construção do parque de estacionamento subterrâneo do 
Largo da Infantaria 7, a requalificação das zonas ribeirinhas no Arrabalde, junto ao Parque 
Desportivo, representam algumas delas. O ano de 2005 dará continuidade reforçada a este 
Programa, devolvendo aos munícipes uma Leiria naturalmente agradável. Dar-se-á, no 
decorrer do próximo ano, continuidade aos trabalhos em curso, bem como alargamento a 
outras fases essenciais, esforço que em larga escala contribuirá não apenas para uma mais 
efectiva qualidade de vida à população como também para a desmistificação do assunto 
“Polis”, ultimamente tão inapropriadamente abordado. 
  

No que concerne ao abastecimento de água, há a registar a associação do Município 
de Leiria ao Sistema Multimunicipal do Baixo Mondego, estrutura que em breve suportará e 
garantirá um serviço seguro em quantidade e qualidade, consentâneo com o valor e 
prioridade inquestionáveis da água. 
 

Paralelamente, quer ao nível da construção, quer ao nível da remodelação das redes 
de abastecimento, o Município, através dos seus Serviços Municipalizados, continuará a 
dedicar parte significativa do respectivo Orçamento, esforço que nunca poderá ser 
entendido como um gasto invisível, mas antes como um investimento vital.  
 

O saneamento básico representará, renovada e seguramente, uma prioridade 

municipal fulcral. No sentido de recuperar o manifesto atraso verificado nesta área, que no 
Concelho, em 1997, registava uma taxa de cobertura não superior a  30%, com evidentes 
transtornos junto dos munícipes, o Executivo tem vindo a promover um assinalável 
crescimento desta taxa. 2005, por conseguinte, dará continuidade aos fortes investimentos 
comunitário, estatal e municipal verificados nos últimos anos. Estima-se, pois, que volvidos 
8 anos o saneamento básico no concelho de Leiria atinja cerca de 70% de cobertura. 
 

As importantes medidas que Governo e autarquias, em parceria com os movimentos 
associativo e empresarial, levaram a cabo no âmbito da despoluição da bacia hidrográfica 
do Lis, e que culminaram na criação da Recilis, garante, no imediato, vontade política e 
competência técnica nunca antes reunidas, imprescindíveis à resolução desta problemática. 
O Município de Leiria, por seu turno, continuará por razões naturais e geográficas 
fortemente empenhado nesta matéria, atento à consecução dos trabalhos previstos, 
colaborante nos esforços a empreender. 
 

As Grandes Opções do Plano para 2005-2008 e o Orçamento para 2005 marcarão 
ainda um assinalável reforço do investimento no plano social. Privilegiando as parcerias, o 
Município continuará a apostar em quem trabalha, em quem produz, em quem cumpre. Para 
o efeito, as áreas da Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Acção Social e Ambiente 
continuarão a desenvolver os seus programas e canais de apoio ao Associativismo 
respectivo, reforçando, consequentemente, a sua capacidade de concretização e de 
complemento às funções do Estado.  
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Paralelamente, o Município prosseguirá a sua política social. No que concerne à 
Educação, manter-se-ão como prioritárias a cobertura do Concelho ao nível do Pré-Escolar, 
o melhoramento das instalações das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e respectivos 
equipamentos didáctico-pedagógicos e a manutenção e criação de novos Centros 
Educativos. A Acção Social Escolar, bem como o alargamento progressivo do serviço de 
refeições e tempos livres aos alunos do 1º Ciclo continuarão a merecer legítimo destaque, 
não descurando, naturalmente, os demais programas educativos e de animação 
pedagógica.  
 

Relativamente à Cultura, manter-se-ão no Plano os projectos que, pela sua 

qualidade, têm merecido maiores aceitação e projecção, não obstante a aposta em novos 
programas e iniciativas. Para além da promoção e optimização do Castelo de Leiria, Cine-
Teatro de Monte Real e Centro Cultural Mercado Sant’ Ana, enquanto pólos de cultura de 
expressão diferenciada, 2005 assistirá ainda ao arranque de uma profunda remodelação do 
Teatro José Lúcio da Silva, intervenção ímpar desde a sua criação. O desenvolvimento do 
programa museológico merecerá, igualmente, destaque continuado. 

 
No que concerne ao Desporto e Juventude, a par de algumas novidades constantes 

do Plano, dar-se-á prioridade a iniciativas que, por razões de implantação e comprovada 
validade, têm marcado a agenda desportiva e juvenil do Concelho e Região. Reforçar-se-á a 
aposta na  criação e melhoria de projectos e programas etária e socialmente transversais, 
com vista a um justo acesso à prática desportiva. 2005 representará, ainda, um período de 
assinalável interesse para a comunidade desportiva, que conhecerá, em Leiria, a sua 
máxima expressão em Junho próximo, por ocasião do Taça da Europa de Atletismo, evento 
que, à semelhança do Euro 2004, colocará o Concelho e a Região no mapa desportivo 
europeu.  
 

A Acção Social, no intuito de prevenir e minorar situações de carência, disfunção e 
exclusão social, com especial incidência sobre crianças, jovens, idosos e deficientes, dará 
sequência ao trabalho que tem vindo a desenvolver. Para o efeito, o Plano e Orçamento 
para 2005 reflectirão a vontade do Executivo em prosseguir a política de apoio e construção 
de habitação social, fomentar a recuperação de habitação própria, bem como promover a 
concretização de projectos locais de integração, prevenção e formação social, em parceria 
com entidades públicas e associativas. O apoio às IPSS do Concelho manter-se-á como 
prioritário, atendendo ao carácter voluntarioso e competente das mesmas. 
 

A área do Ambiente, quer junto da comunidade educativa, quer em torno da 
sociedade civil e esfera empresarial, redobrará esforços tendo em vista a contínua melhoria 
da qualidade de vida dos munícipes. Quer autonomamente, quer no âmbito da AMLEI, o 
Município de Leiria continuará a subscrever medidas que potenciem o desenvolvimento 
sustentável do Concelho. Por conseguinte, o Plano para 2005 contemplará a continuação 
da aplicação de programas de Educação Ambiental, a extensão e criação de zonas verdes 
urbanas e rurais e a defesa do património natural do Concelho. Dar-se-á a devida atenção 
ao tratamento e recolha de resíduos, procurando compatibilizar o crescimento das 
actividades económicas e a salvaguarda ambiental com a equidade social.  
 

Ciente do insubstituível papel que a esfera empresarial desempenha no Concelho, 
enquanto promotor de riqueza e desenvolvimento económico e social, o presente Executivo 
dará sequência ao acompanhamento e investimento que tem vindo a assumir. Ora 
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promovendo ora participando activamente no planeamento e execução de Parques 
Industriais, na abertura de acessibilidades estruturantes, na valorização do comércio 
tradicional, na implantação e evolução de projectos empresariais capazes e geradores de 
emprego e estabilidade social, o Município de Leiria assumirá, como tem assumido, as suas 
responsabilidades, enquanto garante do bem-estar e conforto dos Leirienses. 
 

O Plano e Orçamento para 2005 reflectem, assim, a harmonização entre o material e 
o espiritual, onde todas as obras serão projectadas e construídas tendo em vista o fim 
último de servir o Homem, em todas as suas dimensões. 
A Presidente da Câmara 
 (Isabel Damasceno Campos) 
  
Presentes as propostas de Grandes Opções do Plano (GOP), constituídas pelo Plano 
Plurianual de Investimentos (PPI) para o quadriénio 2005/2008 e pelo Plano de Actividades 
para 2005, e do Orçamento para o ano de 2005, do Município de Leiria. 

As GOP apresentam para 2005 uma despesa total prevista de €73.458.742,00, uma 
despesa definida prevista de €72.628.243,00 e uma despesa não definida prevista de 
€830.499,00. O PPI 2005/2008 apresenta para 2005 uma previsão de despesa total de 
€50.159.504,00, de despesa definida de €49.352.019,00 e de despesa não definida de 
€807.485,00. O PA apresenta uma previsão de €23.299.238,00 para a despesa total, de 
€23.276.224,00 para a despesa definida e de €23.014,00 para a despesa não definida.  

O Orçamento para 2005 apresenta uma previsão de €99.972.866,00 na receita e na 
despesa, sendo de receita corrente €51.469.678,00, de receita de capital €47.172.807,00 e 
de outras receitas €1.330.381,00, de despesa corrente €50.320.747,00 e de despesa de 
capital €49.652.119,00. 

Na elaboração do Orçamento foram tidos em conta os princípios orçamentais 
consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3) com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

Na previsão das receitas relativas aos impostos directos teve-se em conta o 
seguinte: 

1. No que respeita aos novos impostos e dado que se trata do primeiro ano de 
aplicação, considerou-se a previsão de arrecadação da receita para 2004, a 
evolução histórica das receitas nos impostos extintos ligados à tributação 
sobre o património imóvel a partir da análise das séries cronológicas e a 
evolução da cláusula de salvaguarda para o aumento da colecta do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) resultante da actualização dos valores 
patrimoniais tributários consagrada no art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, 
de 12 de Novembro, que em 2004 limitou o crescimento do imposto a €60,00 
por prédio, mas que para 2005 crescerá para €135,00. 

2. No que respeita aos impostos abolidos, consideramos o seu comportamento 
em 2004, bem como uma evolução desacelerativa; no caso do IM da Sisa, 
tivemos ainda em linha de conta a compensação pela perda de receita em 
2003 que deverá ter efeitos também no ano financeiro de 2005. 

Na previsão das receitas por impostos locais indirectos e por taxas, multas e outras 
penalidades, tentamos, com o rigor possível, repercutir as alterações introduzidas no 
sistema de taxas pelo novo regulamento municipal de operações urbanísticas. 
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Na previsão das despesas, a incrementação do novo quadro de pessoal tem já 
tradução prática o que, certamente, originará ao longo do ano de 2005 vários movimentos 
de correcção. 

 
O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  iniciou a sua intervenção sobre o assunto 

declarando votar contra não só pela sua preocupação sobre a situação financeira da 
Autarquia, mas também por considerar que assenta num optimismo virtual na parte das 
receitas, o que impedirá cumprir os objectivos traçados no Plano de Actividades.  

Julga ser um orçamento irreal, eleitoralista, onde a taxa de execução será baixa, a 
não ser que a Autarquia recorra novamente a empréstimos bancários. 

Considera ainda que não existe um esforço claro para amortização das dívidas, que 
o Plano privilegia o desporto em detrimento do saneamento básico, em que a requalificação 
do Centro Histórico tem verbas insuficientes, em que o ambiente e a mobilidade não estão 
salvaguardados em Orçamento e Plano. O problema das sucatas, terminal rodoviário, 
habitação social e requalificação urbana, a par do anteriormente referido, são alguns dos 
motivos que o leva a votar contra já que considera as verbas reduzidas em 2005 
comparando com 2003. 

A Senhora Presidente  afirmou que todas as verbas incluídas são as necessárias. A 
verba a transferir para os SMAS está de acordo com o Plano de Actividades e Orçamento 
destes Serviços e foi contemplada na sua totalidade. Há uma verba significativa para 
investimento de substituição no caso do abastecimento de água 

A Cultura e a  Acção Social foram igualmente duas áreas prioritárias. 

Significativa é também a verba no que respeita aos Transportes, Tempos Livres, e 
serviço de refeições, no que respeita à Educação bem como a recuperação de edifícios 
escolares  

A transferência de verbas específicas para as juntas de freguesia, é outra grande 
aposta desta Autarquia  

Relativamente ao optimismo “virtual” referido pelo Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes, 
ele é real, tendo em conta as receitas prevista com a venda do topo norte do Estádio 
Municipal, do Projecto Agris e de todos os Projectos que ainda não foram aprovados que 
por força do POCAL não podem entrar nas receitas. 

“É um orçamento de continuidade” disse a Senhora Presidente. 

Também o Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho  interveio para esclarecer que o 
local que está apontado para o novo terminal rodoviário, está em estudo urbanístico só 
podendo avançar depois de concluído. Considera sob o ponto de vista rodoviário estar no 
sitio correcto mas errado sob o aspecto ambiental, daí a sua mudança. 

O circuito de transportes urbanos vai ser apresentado brevemente, já que o estudo 
solicitado à Escola Superior de Tecnologia e Gestão está pronto. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  afirma que todas as verbas afectas ao 
ambiente estão diluídas em várias rubricas do Plano e Orçamento, para além da filosofia do 
Município de actuar em colaboração estreita com as organizações não governamentais 
desta área, como pode verificar-se pelas verbas que lhes estão afectas. 
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Relativamente à questão da mobilidade, e no que se refere concretamente à 
eliminação das barreiras arquitectónicas, as verbas contempladas traduzem o compromisso 
da Autarquia assumido através do Protocolo celebrado com a APPLA. 

Quanto ao problema das sucatas, a estratégia definida assenta na afectação de lotes 
dedicados a este tipo de empresas nas futuras zonas industriais, obrigando à observância  
das regras definidas não só na legislação específica mas também da própria área industrial. 

Teve oportunidade de visitar um parque de sucatas em Madrid e concluiu que a 
forma de o viabilizar foi instalar outras indústrias que nada têm a ver com esta área, por ser 
difícil a convivência de todos no mesmo espaço. Deste modo, a estratégia para este sector 
está correcta, tanto mais que se sabe que a actual legislação que obriga à construção de 
parques de sucata por parte das autarquias irá ser alterada, precisamente por se entender 
que esta não é a melhor solução. Prova disso é que não existe no país nenhuma infra 
estrutura deste tipo. 

A existência de sucatas em espaços sem o mínimo de condições, para além do 
impacto que geram, é uma preocupação acrescida do Município que tudo fará para que se 
localizem noutros espaços, cumprindo os requisitos legais.  

A Senhora Vereadora Eng. Isabel Gonçalves fez a seg uinte declaração de voto: 
Começo por registar o aumento considerável do valor global do orçamento que em 2003 foi 
de 80 676 144 euros, em 2004 foi de 82 537 926 euros ou seja verificou-se um acréscimo 
de 2,3% e agora é-nos presente uma proposta de orçamento no valor de €99 972 866 o que 
corresponde a um acréscimo de 21,1%. Entendo que este orçamento se encontra empolado 
e não corresponde à capacidade de realização da Câmara. 
Relativamente às receitas correntes prevê-se um aumento de 15,9% enquanto que para as 
receitas de capital se verifica a previsão de um acréscimo de 24,6%. 
No que respeita a despesas, nas correntes verifica-se aumento de 16,4% enquanto que nas 
de capital o valor de acréscimo previsto é de 26,4%. 
A nota introdutória que nos foi presente é uma vez mais um pequeno texto, que não se 
entende como justificativo das opções tomadas, nem do que consta dos mapas que 
constituem a proposta. Não são apresentadas justificações para as previsões de aumentos 
das várias rubricas, nem as  evoluções registadas nos vários sectores, como agora nos 
apresentou oralmente o Sr. Vereador da Cultura, nem as razões que levam à escolha das 
grandes opções do plano, o que permitiria uma leitura mais esclarecedora de todos os 
documentos que compõem este plano e orçamento. 
No entanto e pela leitura dos documentos que nos foram presentes podemos concluir que 
estamos perante um plano e orçamento de continuidade, em que se privilegia a Leirisport 
em detrimento dos SMAS, com o que não posso concordar pois continua a deixar-se para 
trás a execução das infraestruturas de primeira necessidade para os munícipes do 
concelho, como são a água e o saneamento. Por outro lado não se encontra prevista 
qualquer obra ou projecto estruturante verdadeiramente novo para o futuro do concelho de 
Leiria, o que me leva a votar contra esta proposta de plano e orçamento para o ano de 
2005. 
Finalmente e dado o Sr. Vereador do PS ter referido a questão da mobilidade, gostaria de 
deixar aqui presente que a mobilidade foi uma bandeira de todos os partidos na campanha 
para as autárquicas e não apenas do PS. É urgente que se tomem medidas adequadas a 
privilegiar o transporte colectivo em detrimento do transporte privado, pois a realidade actual 
é que continuamos a ver os autocarros a circular pela cidade a maioria das vezes sem um 
único utente. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 41 de 2004.12.13 

.0001745(24) 

Analisados as propostas de documentos previsionais,  a Câmara delibera 
por maioria aprovar a proposta do Orçamento Municip al para 2005, que apresenta 
uma previsão de €99.972.866,00 na receita e na desp esa, sendo de receita corrente 
€51.469.678,00, de receita de capital €47.172.807,0 0 e de outras receitas €1.330.381,00, 
de despesa corrente €50.320.747,00 e de despesa de capital €49.652.119,00 e a 
proposta das Grandes Opções do Plano 2005/2008, que  apresentam para 2005 uma 
despesa total prevista de €73.458.742,00, uma despe sa definida prevista de 
€72.628.243,00 e uma despesa não definida prevista de €830.499,00, sendo que o PPI 
2005/2008 apresenta para 2005 uma previsão de despe sa total de  €50.159.504,00, de 
despesa definida de € 49.352.019,00 e de despesa nã o definida de €807.485,00 e o PA 
apresenta uma previsão de €23.299.238,00 para a des pesa total, de €23.276.224,00 
para a despesa definida e de €23.014,00 para a desp esa não definida, e submetê-las à 
aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações  introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 

Votaram contra o Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes e Senhora 
Vereadora Eng. Isabel Gonçalves. 

** 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2005 E GRANDES OPÇÕES DO  PLANO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LE IRIA PARA 2005 

N.º 1785/04 Presentes as propostas das Grandes Opções do Plano para 2005-2008, 
compostas exclusivamente pelo Plano Plurianual de Investimentos 2005-2008 e do 
Orçamento para o ano de 2005, ambos dos Serviços Municipalizados de Leiria, aprovadas 
pelo respectivo Conselho de Administração. 

O PPI apresenta, para 2005, uma despesa total no montante de €12.489.000,00, 
com o  financiamento totalmente definido. 

O Orçamento apresenta na receita e na despesa €23.063.582,00, sendo de 
receita corrente €12.583.361,04, de receita de capital €10.480.220,96, de despesa corrente 
€10.564.582,00 e de despesa de capital €12.499.000,00. 

As presentes propostas de Instrumentos Previsionais foram elaboradas de 
acordo e nos termos do disposto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
(POCAL). 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  relativamente a este assunto 
comunicou que iria votar contra e porquê entre outras razões: 

Não concorda com o aumento das tarifas que foram propostas, pois são 
superiores à taxa de inflacção prevista para 2005. 

Considera a verba a transferir para os SMAS insuficiente. Comparando o Plano 
Plurianual de 2003 e este, o investimento de capital aumenta apenas um milhão de euros, 
inviabilizando assim a cobertura total de saneamento básico e melhoria da qualidade da 
água para 2005 conforme tinha sido previsto no Plano Plurianual de 2003-2006. 

S Senhora Presidente esclareceu que o valor a transferir para os SMAS está de 
acordo com o Plano e Orçamento destes Serviços.  

Mais relembrou que em 1998 a taxa de cobertura era de 33%, sendo 
actualmente cerca de 75%. A entrada na empresa Águas do Mondego e a conduta de Amor, 
(obra mais importante para o abastecimento de água a Leiria), reflecte a boa gestão e a 
preocupação da qualidade de vida dos leirienses dos Serviços Municipalizados. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 41 de 2004.12.13 

.0001746(25) 

Analisadas as propostas, a Câmara delibera por maio ria aprovar a 
proposta do Orçamento Serviços Municipalizados de L eiria para 2005 que apresenta 
na receita e na despesa €23.063.582,00, sendo de re ceita corrente €12.583.361,04, de 
receita de capital €10.480.220,96, de despesa corre nte €810.564.582,00 e de despesa 
de capital €12.489.000,00 e do PPI para 2005/2008 q ue apresenta para 2005 uma 
despesa total no montante de €12.489.000,00, com o  financiamento totalmente 
definido e submetê-las à aprovação da Assembleia Mu nicipal, de acordo com a alínea 
c) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeir o. 

Votou contra esta proposta, o Senhor Vereador Dr. G onçalo Lopes. 

** 

XXXII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

N.º 1786/04 Presente a 32.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 32.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 22.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 24.ª Alteração ao Plano 
das Actividades Municipais, de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade aprovar a 
32.ª Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004, com 
inscrições/reforços no montante de €797.719,00 e di minuições/anulações no 
montante de €821.130,00 e a 32.ª Alteração ao Orçam ento para o presente ano de 
2004, com inscrições/reforços e diminuições/anulaçõ es no montante de €823.337,00 
cada, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

SUBSÍDIOS - ACÇÃO SOCIAL 

N.º 1787/04 Pela Sr.ª Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno, é presente a seguinte listagem 
para atribuição de apoio financeiro a entidades legalmente existentes no concelho. 

Entidade Objecto Comparticipação 

Conferência de São Vicente 
de Paulo de Maceira  
(Ent.22073/02, Ent.1567/04, 
Ent.18378/04 e Ent.31450/04) 

Apoio para efectuar modificações em 
habitação, em benefício de Elsa Catarina 
Ribeiro Costa, deficiente motora (no valor 
de € 4.760,00); 
Apoio para actividades inerentes a 2004 
(no valor de € 1.500,00) 

€6.260,00 
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Entidade Objecto Comparticipação 

Conferência de São Vicente 
de Paulo de Regueira de 
Pontes (Ent.29502/02 e 
Ent.39852/03) 

Apoio para reparação de habitação de 
Isabel Maria de Oliveira Felizardo (Ponte 
da Pedra) 
(a liquidar  em 2 tranches de € 7.000,00) 

€14.000,00 

CASBI – Centro de Convívio e 
Apoio Social Bidoeirense 
(Ent.29216/03 e Ent.7359/04) 

Apoio para aquisição de terreno para 
Centro de Convívio 

€5.000,00 

Associação Humanitária da 
Barosa (Ent. 29219/03) 

Apoio para obras de ampliação no Centro 
de Dia 
(a liquidar  em 2 tranches de € 7.000,00) 

€14.000,00 

Junta de Freguesia de 
Bidoeira de Cima (Ent. 
4720/04) 

Apoio para aquisição de viatura (mediante 
a apresentação do comprovativo de 
compra) 

€5.600,00 

Conferência de São Vicente 
de Paulo de Monte Redondo 
(Ent.10392/04) 

Apoio para obras de beneficiação de 
habitação de Manuel Marques Francisco 

€9.518,00 

Junta Diocesana de Leiria – 
Associação Católica 
Internacional ao Serviço da 
Juventude Feminina 
(Ent.12887/04) 

Apoio para actividades inerentes a 2004 €2.500,00 

Conferência de São Vicente 
de Paulo de Colmeias 
(Ent.13447/04) 

Apoio para obras de reconstrução de 
habitação de Angelina de Jesus Grave 
(a liquidar  em 3 tranches de € 5.000,00) 

€15.000,00 

Centro de Convívio da 3.ª 
Idade da Freguesia de Leiria 
(Ent.16961/04 e Ent.30131/04) 

Apoio para pagamento de renda das 
instalações inerente a 2004 

€7.176,00 

Conferência de São Vicente 
de Paulo de Marrazes 
(Ent.17567/04) 

Apoio para obras de conservação nas 
habitações de Maria de Jesus Rodrigues e 
Maria Eduarda Cova 
(a liquidar  em 2 tranches de € 5.000,00) 

€10.000,00 

Junta de Freguesia de 
Marrazes (Ent.19762/04 e 
Ent.21291/04) 

Apoio para pagamento de um tractor, 
destinado a efectuar trabalhos de limpeza 
da Mata dos Marrazes e outros espaços 
públicos da freguesia (mediante a 
apresentação do comprovativo de compra 
e a liquidar em 2 tranches de € 6.850,00) 

€13.700,00 

Sociedade Portuguesa de 
Esclerose Múltipla 
(Ent.22341/04 e Ent.27144/04) 

Apoio para pagamento de renda das 
instalações, de Outubro 2004 a Outubro 
2005 

€3.000,00 

Centro Social de Nossa 
Senhora da Piedade de Monte 
Redondo (Ent.24684/04) 

Apoio para obras no Centro de Dia do 
Centro Social de Nossa Senhora da 
Piedade de Monte Redondo 
(a liquidar  em 5 tranches de € 5.000,00) 

€25.000,00 
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A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea h) do n.º 1 do art.º 13.º e art.º 23.º da Le i 159/99, de 14 de Setembro, os 
municípios dispõem de atribuições  no domínio da Ac ção Social, delibera por 
unanimidade atribuir de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, os apoios financeiros su pra referidos às entidades 
constantes no referido mapa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DIA DA IRREVERÊNCIA 

N.º 1788/04 Pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno, foi 
presente a proposta de evento que abaixo se transcreve: 
Pretende o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal proporcionar um dia pleno de 
Irreverência, que fomente um convívio saudável entre crianças e jovens de todo o Concelho 
de Leiria, no âmbito do Carnaval. 
DIA DA IRREVERÊNCIA 

4 de Fevereiro de 2005 
O Dia da Irreverência pretende atingir os seguintes objectivos: 
- Reunir crianças e jovens de todo o Concelho de Leiria num clima de alegria e 

confraternização; 
- Proporcionar um espaço de saudável folia às comunidades civil e estudantil; 
- Fomentar a criatividade e irreverência dos jovens na construção das fantasias de 

Carnaval. 
O público – alvo e as entidades a participar serão as seguintes: 

Escolas do Concelho de Leiria 

- Pré Escolar (a partir dos 3 anos de idade inclusivé); 
- 1.º Ciclo. 

Outras Entidades do Concelho de Leiria 

- Instituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S.). 
As actividades e os participantes, devido às suas diferentes idades e preferências, serão 
distribuídos da seguinte forma: 

Grupo I 

Manhã 
 
Componentes / 

Actividades  
Síntese 

Descritiva  
Local Destinatários 

(Participação)  
Calendário / 

Horário  
 

Festival de 
Máscaras 

 
 

 
Concurso de 
Máscaras 
com animação 
alusiva às 
festividades: 
- Passatempos, 
Música e 
Animação 

 
Pavilhão 

Gimnodesportivo 
do Centro de 

Convívio e Recreio 
do Telheiro 

 
Pré Escolar 

 

 
4 de Fevereiro 

(Manhã) 
 

10h00m –
12h30m 
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Carnavalesca 
Grupo II 

Tarde 
 
Componentes / 

Actividades  
Síntese 

Descritiva  
Local Destinatários 

(Participação)  
Calendário / 

Horário  
 

Festival de 
Máscaras 

 
 

 
Concurso de 
Máscaras 
com animação 
alusiva às 
festividades: 
- Passatempos, 
Música e 
Animação 
Carnavalesca 

 
Pavilhão 

Gimnodesportivo 
do Centro de 

Convívio e Recreio 
do Telheiro 

 
1.º Ciclo 

 
Instituições 
Particulares 

Solidariedade 
Social 

 

 
4 de Fevereiro 

(Tarde) 
 

1500m –
17h00m 

Animação: 
- Grupo de Animadores (cabeçudos, palhaços, malabaristas, ilusionistas, etc.) que 

assegurará passatempos e animação; 
- Apresentadores(as) / Dinamizadores(as). 
Transporte: 
- Assegurado pela Câmara Municipal de Leiria 
Júri: 
- 1 Elemento da Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da Juventude; 
- 1 Elemento da Delegação de Leiria do INATEL; 
- 1 Elemento do Centro de Área Educativa de Leiria; 
- 1 Jovem proveniente de um Estabelecimento de Ensino/Instituição não participante. 
Critério de Avaliação: 
- Ser irreverente, no âmbito da temática “Tradições e Costumes”. 
Propõe ainda a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal que, no âmbito do “Dia da 
Irreverência”, se atribuam os seguintes prémios: 

Grupo I  

Pré Escolar - Prémios Colectivos  
Classificação Prémio 

1.º €300,00 para material didáctico 
2.º €200,00 para material didáctico 
3.º €100,00 para material didáctico 

Grupo II 

Escolas 1.º Ciclo - Prémios Colectivos 
Classificação Prémio 

1.º €300,00 para material didáctico 
2.º €200,00 para material didáctico 
3.º €100,00 para material didáctico 

 



 

CMLeiria/ Acta n.º 41 de 2004.12.13 

.0001750(29) 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S.) - Prémios Colectivos  
Classificação Prémio 

1.º €300,00 para material didáctico 
2.º €200,00 para material didáctico 
3.º €100,00 para material didáctico 

Prémios de Participação 
Pré Escolar, Escolas 1º Ciclo e Instituições Particulares de  Solidariedade Social (I.P.S.S.) 
N.º de Participantes / Escola ou Instituição Prémio  

1 a 30 €50,00 para material didáctico 
31 a 60 €75,00 para material didáctico 
61 a 100 €100,00 para material didáctico 
+  de 100 €125,00 para material didáctico 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de aprovar o 
programa referente ao “Dia da Irreverência” bem com o as despesas inerentes à 
realização do evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 6916/ 04) 

N.º 1789/04 Presente o requerimento de Manuel da Graça Agostinho, proprietário do 
Café e Casa de Pasto, denominado “Rota do Sol”, sito na Avenida 25 de Abril, em Leiria, no 
qual solicita a antecipação de horário de funcionamento, isto é, que o actual horário fixado 
entre as 06h00m horas e as 02h00m, seja alterado para o período entre as 05h00m e as 
24h00m, em todas as épocas do ano. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido , nos termos do  art.º 
3.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio e face aos pareceres favoráveis emitidos 
pelas entidades consultadas para o efeito. 

** 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 32599 /04) 

N.º 1790/04 Presente o requerimento de Carlos Manuel Gonçalves Cardoso, na 
qualidade de gerente da Firma denominada “PRONOITE, ESTABELECIMENTOS DE 
BEBIDAS COM  ESPECTÁCULO, LDA.”, “O FISH” e “STUDIO”, a solicitar o alargamento do 
horário de funcionamento dos mesmos, nos dias 17 e 18 de Dezembro do corrente ano, até 
às 7h00m, sitos respectivamente na rua Machado dos Santos, n.ºs 5 e 7, em Leiria, em 
virtude da comemoração do aniversário dos referidos estabelecimentos.  
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A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido  a título excepcional, 
nos termos do n.º1, do art.º 6.º, do Regulamento Mu nicipal dos Horários de 
Funcionamento, apenas até às 6h00m, por se tratar d a comemoração do aniversário 
do estabelecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO (DEODATO JOÃO L.P.F. EVAN GELISTA)  

N.º 1791/04 Presente o requerimento de Deodato João L.P.F.Evangelista 
“QUEST4GOA”, a solicitar licença especial de ruído para realização de um evento musical 
de fim de ano, sito no Parque Municipal de Campismo da Praia do Pedrógão, nos dias 31 de 
Dezembro de 2004 a 2 de Janeiro de 2005, das 24h00màs 18h00m do último dia. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido   mediante emissão de  
licença especial de ruído para o efeito, de acordo com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
292/2000, de 14 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MANUEL DINIS SEABRA ABR EU (ENT.34632/04) 

N.º 1792/04 Presente o requerimento de Manuel Dinis Seabra Abreu a solicitar licença 
especial de ruído para realização da Festa de Natal a realizar no Clube Desportivo Campos 
do Lis, freguesia de Marrazes, nos dias 20 a 27 de Dezembro corrente, no horário 
compreendido ente as 10.00  a as 04.00 horas. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido  mediante emissão de  
licença especial de ruído para o efeito, de acordo com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
292/2000, de 14 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO N.º 1405/04 – ALARGAMEN TO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

N.º 1793/04 Presente o fax de Carlos Manuel Gonçalves Cardoso, a informar que o 
prolongamento do horário pedido nos dias 22 e 23 de Outubro de 2004 foi para a reabertura 
do Bar “Fish Night”, no n.º 7 da rua Machado dos Santos, em Leiria. 

Analisado o processo verifica-se que o texto da deliberação n.º 1405/04, tomada 
pela Câmara Municipal em reunião de 04.10.11 não está correcto e deverá ser rectificado. 

Assim, onde se lê:“...  Por ser a comemoração do aniversário do 
estabelecimento.”, dever-se-á ler: “...  Por ser a reabertura  do estabelecimento.” 

Câmara, delibera por unanimidade rectificar a sua d eliberação n.º 1405/04 
de 04.10.11. 
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** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓ MICOS 
N.º 1794/04 Presente informação da Divisão de Educação e respectivos processos de 
Acção Social Escolar, “Atribuição de Auxílios Económicos” – 1.º CEB – cujo quadro síntese 
se apresenta de seguida relativamente aos Agrupamentos de Escolas de Colmeias, D. 
Dinis, Maceira, Rainha Santa Isabel e Santa Catarina da Serra: 

 Listas Definitivas  
Listas Provisórias  

 
(Após Reclamação e 

Auscultação dos 
Parceiros Educativos)  

Agrupamento 
de Escolas Escolas EB1 

N.º 
Cand.  A B Exc.    N.º 

Cand.  A B Exc.  

Agodim 11 4 1 6   11 4 1 6 
Alcaidaria 8 3 0 5   8 3 0 5 
Barracão 6 0 1 5   6 0 1 5 
Barreiro 8 4 1 3   8 4 1 3 
Bidoeira de Cima 37 4 7 26   37 9 5 23 
Boavista 7 1 3 3   7 1 3 3 
Bouça 7 2 1 4   7 2 2 3 
Casal da Quinta 17 2 3 12   17 6 3 8 
Colmeias 35 15 3 17   35 15 3 17 
Feijão 8 3 1 4   8 3 1 4 
Figueiras n.º1 3 0 1 2   4 1 1 2 
Figueiras n.º2 2 1 0 1   2 2 0 0 
Machados 16 7 2 7   16 7 3 6 
Mata 7 0 2 5   7 0 2 5 
Memória 13 11 1 1   13 11 1 1 
Milagres 15 4 2 9   15 4 2 9 
Raposeira 13 4 4 5   13 5 4 4 
Santa Margarida 6 0 3 3   6 0 3 3 

Colmeias 

 Total 219 65 36 118   220 77 36 107 
Amarela 33 16 6 11   34 17 8 9 
Arrabalde 34 18 6 10   34 19 5 10 
Barosa 15 4 2 8   14 5 2 7 
Branca 59 22 4 33   63 22 7 34 
Guimarota 15 10 0 5   16 12 1 3 
Capuchos 30 14 5 11   30 15 5 10 

D. Dinis 

 Total 186 84 23 78   191 90 28 73 
A-Do-Barbas 15 7 2 6   15 7 3 5 
A-Dos-Pretos 4 3 1 0   4 3 1 0 
Arnal 4 0 0 4   4 0 0 4 

Maceira 
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Cavalinhos 8 1 1 6   8 1 1 6 
Costas 16 5 3 8   16 5 4 7 
Maceira n.º2 30 14 3 13   30 17 6 7 
Maceirinha 9 6 0 3   9 6 0 3 
Pocariça 11 4 4 3   11 4 4 3 
Porto do Carro 7 2 2 3   7 2 2 3 
Vale Salqueiro 1 1 0 0   3 3 0 0 

 Total 105 43 16 46   107 48 21 38 
Bajouca 33 15 6 12   33 16 6 11 
Bouça de Lá 4 0 0 4   4 0 0 4 
Carreira n.º1 36 16 11 9   36 17 11 8 
Carvide 30 7 2 21   31 6 3 22 
Casal Novo 12 4 2 6   12 3 3 6 
Chã da Laranjeira 21 12 4 5   22 8 6 8 
Coimbrão 20 10 6 4   20 11 4 5 
Ervideira 5 3 1 1   5 3 1 1 
Fonte Cova 7 5 1 1   7 5 1 1 
Lameira 12 3 0 9   12 3 0 9 
Lameiro 4 0 0 4   4 0 0 4 
Lavegadas 15 6 3 6   15 3 7 5 
Moinhos de 
Carvide 9 3 1 5   9 1 3 5 
Moita da Roda 32 15 7 10   32 3 6 23 
Monte Real 18 6 2 10   18 6 2 10 
Monte Redondo 47 23 7 17   46 23 7 16 
Ortigosa 19 3 5 11   19 4 5 10 
Outeiro da Fonte 22 7 4 11   22 2 1 19 
Pedrógão 7 4 1 2   7 4 1 2 
Picoto 2 1 0 1   2 1 0 1 
Serra Porto do 
Urso 14 2 5 7   14 4 6 4 
Sismaria 19 13 0 6   19 11 0 8 
Souto da 
Carpalhosa 16 6 4 6   17 6 6 5 
Vale da Bajouca 16 8 3 5   16 8 3 5 
Vale da Pedra 21 10 1 10   22 10 3 9 
Várzeas 16 8 2 6   17 6 3 8 

Rainha Santa 
Isabel 

 Total 457 190 78 189   461 164 88 209 
Chainça 12 5 1 6   13 5 1 7 
Loureira 33 1 4 28   33 2 4 27 
Magagia 21 2 2 17   21 2 4 15 
Vale Sumo 18 3 4 11   18 3 4 11 
Stª Cat. da Serra 36 9 3 24   36 9 3 24 

Santa Catarina 
da Serra 

 Total 120 20 14 86   121 21 16 84 
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 Câmara, depois de analisados os respectivos proces sos e tendo em 
atenção o Decreto - Lei n.º 399-A/84, de 28 de Deze mbro, conjugado com alínea d) do 
n.º 3 do art.º 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Set embro e alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º 
do Decreto - Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliber a por unanimidade atribuir no ano 
lectivo 2004/2005 os seguintes valores para Auxílio s Económicos: 

Escalão A - €40,00 Livros e  
Material escolar Escalão B - €35,00 

Mais delibera: 
1 – Transferir para os agrupamentos de escolas os v alores respectivos de acordo 
com o que se apresenta: 

Agrupamento de Escolas de Colmeias ................ ....................... €4.340,00 

Agrupamento de Escolas D. Dinis ................... ............................ €4.540,00 

Agrupamento de Escolas de Maceira ................. ......................... €2.655,00 
Agrupamento de Escolas de Rainha Santa Isabel ..... ................ €9.640,00 
Agrupamento de Escolas de Santa catarina da Serra . .............. €1.400,00 

2 – Considerar os alunos carenciados constantes do Processo de Candidatura, 
beneficiários do programa “Serviço de Refeições”, d e acordo com a respectiva 
capitação (A, B, Exc.), e com produção de efeitos d esde o início do ano lectivo 
2004/2005. 

** 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 
TRANSFERÊNCIA DA VERBA DO 1.º TRIMESTRE DO ANO LECT IVO DE 2004/2005  

N.º 1795/04 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é 
do seguinte teor: 

Dado o atraso verificado na transferência pelo Estado, dos apoios financeiros a 
atribuir no ano lectivo de 2004/05, para comparticipação da refeição e animação sócio-
educativa do programa em epígrafe, propõe-se à Câmara o pagamento relativo aos meses 
de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2004, bem como o acerto de contas 
relativo ao ano transacto.  

Segundo informação da DREC, aplicam-se os valores emanados pelo Ministério 
da Educação e da Segurança Social e do Trabalho, em Despacho Conjunto n.º 26/2004 de 
15 de Janeiro, que vigoram até à presente data. 

 
Criança / Refeição/Mês - €28,78 
Criança / Complemento de horário/Mês - €27,92, em salas com menos de 15 

crianças  
Salas com 15 ou mais crianças em complemento de horário - € 636,53 por sala. 
 
Assim, as verbas no total de €257.445,01 deverão ser  transferidas de 

acordo com a seguinte lista: 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. da Freguesia Arrabal..........  €6.779,09 
- Junta de Freguesia de Azoia ......................................................  €5.960,70  



 

CMLeiria/ Acta n.º 41 de 2004.12.13 

.0001755(34) 

- Junta de Freguesia de Bajouca .................................................... €6.885,90  
 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. dos Alunos do Jardim de Inf. 
      e Escola do 1.º CEB da Barosa  ............................   .................... € 2.523,17 
- Associação de Pais e Enc. Educ. da Escola n.º 6 de Leiria   €20.640,56 
- Ass. de Pais e Enc. Educ. das Esc de Bidoeira de Cima .............  €9.047,74 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas do 1.º CEB e J. 
      de Infância de Boa Vista ............................................................... €6.548,91 
- Associação de Pais e Enc. de Educação dos Alunos das Escolas 
      Pré-Primárias da Freguesia de Caranguejeira   €27.628,80  
- Junta de Freguesia de Carreira ......................................................€ 929,19 
- Junta de Freguesia de Carvide ...................................................  €4.305,48  
- Junta de Freguesia de Coimbrão ................................................  €5.991,63 
- Junta de Freguesia de Colmeias .................................................  €9.751,45 
- Junta de Freguesia de Cortes .....................................................  €3.763,42 
- Associação de Pais e Enc. de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e J. 
      de Infância de Capuchos - Leiria   €13.927,02 
-     Agrupamento de Escolas de Maceira.........................................    € 1.033,40 
-     Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento  
      de Escolas de Maceira.................................................................. €3.663,00 
- Junta de Freguesia de Marrazes   €41.608,80 
- Junta de Freguesia de Memória ................................................... €2.872,36 
- Junta de Freguesia de Milagres ..................................................  €5.631,19 
- Junta de Freguesia de Monte Redondo ........................................ €5.854,14 
- Junta de Freguesia de Ortigosa ................................................... €4.739,46 
- Junta de Freguesia de Parceiros   €13.399,01 
- Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de  

Andrinos ....................................................................................... €4.206,02 
- Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo ................... € 2.902,08 
- Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos ...............   €4.420,82 
- Associação de Pais do Jardim de Infância do Vidigal....................€ 2.817,80 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas e J. de Infância da  

Freguesia de Regueira de Pontes ................................................ €7.494,17 
- Associação de Pais e Enc. de Educação de Vale Sumo e Olivais € 2.057,28 
- Associação de Pais do Jardim de Infância  de St.ª Cat.ª Serra ..... €8.751,93 
- Associação de Pais da Esc. E Jardim de Infância de Loureira...... €6.667,04 
- Associação de Pais da Escola de Magueigia................................ €4.324,15 
- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa ..............................  €7.587,49 

A Câmara, depois de analisar a proposta e tendo em atenção que é 
atribuição dos Municípios o apoio no domínio da edu cação a crianças em idade pré-
escolar e aos alunos do ensino básico, em conformid ade com a alínea d) do n.º 1 do 
art.º 13.º e alínea d) do n.º 3 do art.º 19.º da Le i n.º 159/99,de 14 de Setembro, delibera 
por unanimidade e no uso das competências que lhe s ão conferidas pela alínea l) do 
n.º 1, conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambos do  art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, autorizar a transferência das verbas para  as Juntas de Freguesia, 
Associações de Pais e Agrupamento de Escolas consta ntes na proposta, relativas ao 
apoio social desenvolvido nos meses de Setembro, Ou tubro, Novembro e Dezembro 
do ano lectivo de 2004/2005, incluindo também um ac erto de contas relativo ao ano 
transacto (2003/04).  
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

N.º 1796/04 Presente a minuta de protocolo de Delegação de Competências a celebrar 
com as Juntas de Freguesia e para execução das obras constantes do mapa abaixo 
transcrito. 

 

“MUNICÍPIO DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

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

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

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

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

 
O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a competência para 
a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito em/na (Freguesia de 
______________)/_____________________, assegurando o respectivo financiamento, no 
montante de Eur. ______________ (valor por extenso). 
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Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes  

 
1 – Compete ao Município de Leiria : 

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

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 
c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 

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

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

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

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

 
Cláusula Quarta 

Transferências de verbas  

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

 
Cláusula Quinta 

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

 
Cláusula Sexta 

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

 
Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 
As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 
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Cláusula Oitava 
O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
art.º 6, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3º do 
Código do imposto do Selo. 

A Câmara, depois de analisar os protocolos em epígr afe e nos termos das 
alíneas a), c) e d) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n .º 159/99, de 14 de Setembro, os 
municípios dispõem de atribuições em matéria de Equ ipamento Rural, Urbano e 
Educação, delibera por unanimidade aprová-los nos t ermos da alínea c) do n.º 6 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e s ubmetê-lo à Assembleia Municipal 
para aprovação, em conformidade com a alínea s) do n.º 2 do art.º 53.º da referida Lei. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
Freguesias Objecto Valor  

Reabilitação do EB1 Amor €6.730,00 
Reabilitação do EB1 Casal Novo €31.000,00 
Reabilitação do JI Amor €864,00 
Reabilitação do JI da Coucinheira €1.850,00 
Reabilitação do EB1 Casal dos Claros €350,00 

Amor 
Requalificação da Rua do Barqueiro, Rua da 
Azinheira, Travessa Cabeça dos Pinheiros, 
Parque da Junta de Freguesia, Rua das Flores, 
Travessa da Rua Nova, Rua Joaquina Vitória 
(3ª Fase), Travessa das Lameirinhas, Rua das 
Covas, Rua do Ribeiro, Ruas Terras Frias, Rua 
da Capela/Casal dos Claros, 1ª Fase dos 
Passeios em Casal claro, 3ª Fase dos 
Passeios Toco/Casal Novo 

€90.000,00 

Arrabal 

Requalificação da Rua da Paz, Rua Nova, Rua 
da Sofia, Rua do Centro, Rua Padre Alves 
Ferreira(parte), Rua de Santo António e Rua 
de São Bento(parte), Rua da Bouça 

€75.000,00 

Azoia 

Requalificação da Estrada Municipal do Vale 
do Horto a Alcogulhe, Rua da Fonte Casal 
Pombal - Azoia, Rua dos Moinhos - Vale 
Gracioso, Início da Rua da Sapeira - Codiceira, 
Rua da Juventude - Alcogulhe, Rua Principal - 
Vale do Horto 

€75.000,00 

Bajouca 
Requalificação da Rua do Canto, Rua das 
Laranjeiras, Rua do pisão, Rua Padre Pedrosa, 
Rua dos Netos e Rua dos Andrezes (parte) 

€40.000,00 

Barosa 

Requalificação da Rua da Salgueira, Rua 
Valinho da Cruz, Travessa da Salgueira, Rua 
do Pinhal, Rua das Cervas, Rua do Sobreiro, 
Rua de Baixo, Passeios na Estrada da Barosa 

€75.000,00 

Barreira Requalificação da Estrada de acesso ao novo 
Cemitário da Barreira e diversos arruamentos €55.000,00 
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Reabilitação do EB1 Telheiro €35.000,00 
Reabilitação do EB1 Marvila €31.200,00 

Bidoeira 

Requalificação da Lameira - Bidoeira de Baixo, 
Rua José Sousa do Outeiro - Bidoeira de 
Cima, Rua Central - Texugueira, Rua Principal 
e Rua Vista da Alegre - Bidoeira de Cima, Rua 
da Central - Texugueira, Rua do Outeiro da 
Fonte - Bidoeira de Baixo, Rua Principal do 
Carriço 

€70.000,00 

Boa Vista 

Requalificação da Rua do Outeiro da Rosa, 
Rua do Cabeço(parte), Rua da Paz - Boavista, 
Rua das Fontainhas, Rua do Rossio, Rua das 
Freiras, Rua Capela, Rua do Manco-Alqueidão, 
Rua do Campo da Bola, Rua das Flores, Rua 
do Ribeiro(parte) - Machados, Rua das Lapas-
Fonte do Oleiro 

€40.000,00 

Caranguejeira 

Requalificação da Rua da Serrada, Rua da 
Feteira, Rua da Texugueira, Rua da Fonte, 
Ligação da Lagoa da Pedra ao Leão, Rua 
Ponte da Mira, Travessa da Espinheira, Rua da 
Espinheira, Rua de São Bartolomeu 

€100.000,00 

Carreira Rua Principal, Rua Fonte Cubo - acesso ao 
Parque de Merendas, Rua do Cemitério 

€35.000,00 

Carvide 

Requalificação de Rua da Guardita-Moinhos, 
Zona envolvente à Sede da Junta de 
Freguesia, Zona envolvente ao Adro da Igreja 
de Carvide, Rua da Charneca-Moinhos, 
Construção de Passeios em Rua Central-
Gândara d'Aquem, Rua Manuel Duarte 
Ortigoso(parte), Rua Principal da Gândara 
d'Àquem ao Outeiro da Fonte 

€70.000,00 

Chainça 

Requalificação da Rua do Casalinho, Rua da 
Vage, Rua das Covas, Travessa da Barrada, 
Canto Limoeiro, Rua da Paz, Travessa do 
casalinho, Rua da Eira Velha, Travessa da 
Texugueira, Rua Costa da Mata 

€35.000,00 

Requalificação da Rua dos Godinhos - 
Ervedeira, Travessa da Fonte das Três Bicas - 
Praia do Pedrógão, Rua Maria Paula - 
Morganiças 

€70.000,00 
Coimbrão 

Reabilitação do EBI Coimbrão €44.700,00 
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Colmeias 

Requalificação da Rua de Alcovim (Parte) - 
Lourais, Rua da Matinha - Portela Outeiro, Rua 
do Barracão(parte) - Barracão, Rua do 
Barracão(parte) - Talos, Rua do Roma(parte) - 
Galego, Rua do Arneiro - Arneiro, Rua dos 
Pinheirinhos - Bouça, Rua do Vale da Asseada 
- Talos, Rua da Monteira - Chã, Rua das 
Camélias - Eira Velha, Rua das Camélias - Eira 
Velha, Rua Jacinto Sousa Mota, Monte, Rua 
do Olho de Água - Portela do Outeiro, Rua da 
Fonte - Lameiria 

€50.000,00 

Cortes 

Requalificação de Rua no Casal Testudo, 
Ligação Fontes Servigueira-Reixida, Rua da 
Mata, Rua Principal e Rua da Nogueira - 
Reixida, Ligação Vale da Abadia - Calvário, 
Ligação Famalicão Vale Redondo 

€60.000,00 

Reabilitação do EB1 Leiria n.º 1 €18.850,00 
Leiria 

Reabilitação JI de Capuchos €2.500,00 

Maceira 

Requalificação Rua da Escola - Porto Carro, 
Estrada de A-do-Barbas, Estrada da Marinha 
Grande - Vale da Gunha, Fonte de Santo 
António, Rua dos Silvais - Pocariça, Rua dos 
Mateus-Porto Carro, Rua da Areeira - 
Maceirinha, Rua Fonte Salgueiro - Vale da 
Gunha, Rua da Escola-A-dos-Pretos, Estrada 
da Marinha Grande - Vale Gunha, Rua das 
Cerejeiras-Pocariça, Rua das Ladeiras 

€150.000,00 

Requalificação da Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, Rua dos Bombeiros Voluntários, 
Rua travessa dos Outeiros, Parque da Junta 
de Freguesia, Rua do Tejo-Janardo, Beco da 
Maruja, Rua do Cepo, Rua do Pinheiro Manso, 
Rua Terra da Mata, Rua do Pinhal Grosso, 
Rua da Quinta de Cima, trabalhos diversos no 
lugar de Janardo e Outeiros da Gândara 

€130.000,00 
Marrazes 

Reabilitação EB1 de Gândara dos Olivais €2.500,00 

Memória 

Requalificação da Estrada da Memória, Rua da 
Esperança-Barreiro, Rua dos Moinhos-
Barreiro, Rua das Cabeças-Lagares, Avenida 
da Recuperação e Avenida 11 de Julho - 
Memória 

€40.000,00 
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Requalificação de Rua da Corredoura, Rua do 
Lagar, Travessa do vale do Bilhão - Milagres, 
Rua da Boiça, Travessa dos Olhinhos - 
Alcaidaria e Casal do Pilha, Rua do Titerreiro, 
Rua da Espenheirinha, Rua do Barreiro, Rua 
da Portela, Rua das Roçadas, Rua do Campo 
de Futebol, Rua do Carregueiro - Mata, Rua 
das Almoinhas, Rua dos Castanheiros, Rua do 
Valinho, Travessa das Almoinhas - Figueiras 

€70.000,00 
Milagres 

Reabilitação do EB1 Milagres €27.400,00 

Monte Real 
Requalificação da Rua das Salgadas, Rua 
Ribeiro de Frades, Travessa das Eiras, 
Travessa dos Arrabaldes 

€50.000,00 

Monte Redondo Requalificação da Estrada das Lavegadas, 
Estrada da Carreira-Pinheiro €100.000,00 

Ortigosa 

Requalificação da Travessa do Sapateiro, Rua 
do Pinhal Manso - Casal, Rua da Zona 
Industrial - Ortigosa, Rua do Cemitério - 
Ortigosa, Rua da Mata - Casal, Rua do Campo 
de Futebol e Rua do Barrinho em Riba d'Aves, 
Rua Casal Gil em Lameira 

€50.000,00 

Parceiros 

Requalificação da Rua do Casal Novo, Rua  de 
São Sebastião, Rua dos Enfestos, Rua do 
Cemitério - Pernelhas, Urbanização dos 
Camarinhos 

€60.000,00 

Pousos 

Requalificação da Rua da Charneca do 
Bailadouro (Parte), Rua florbela Espanca, 
Travessa do Brejo, Rua Casa do Guarda, Rua 
do Brejo, Rua Virgilio Monteiro, Rua da 
Associação e Construção de passeios na Rua 
do Arraial e Rua do Barão de Viamonte 

€90.000,00 

Regueira de Pontes 

Requalificação da Rua e Travessa Outeiro do 
Gaião, Rua Santa Teresinha, Rua do Lavradio, 
Rua da Fonte Duro, Rua das Flores, Rua Nova 
, Travessa da Ferraria, Rua do Lagar, Abertura 
de Variante na Zona de variante ns Zona 
Industrial à EN 109 no seguimento da Rua do 
castanhal, Ligação Chãs - Amieira - Matoeira e 
ligação Matoeira - Amieira 

€80.000,00 
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Requalificação de parte da Estrada da Cova 
Alta e Rua das Tulhas em zonas não afectadas 
pelo saneamento, Caminho entre Sobral e Vale 
Tacão, Rua da Barrada, Rua Padre António 
Ferreira, Rua do Outeiro Gordo, Alargamento 
da Rua Central-Sobral, Travessa das 
Cancelinhas, Estrada do Casal da Estortiga, 
Rua da Fonte Pública - Ulmeiro, Rua do Vale 
da Mó-Quinta da Sardinha, Rua do Jardim-
Parque de viaturas 

€100.000,00 
Santa Catarina da Serra  

Reabilitação do EB1 Loureira €8.000,00 

Requalificação da Rua do Extremo, Travessa 
das Carolinas, Rua dos Serradores, Rua da 
Fonte, Rua do Armazém, Rua dos Pintos, Rua 
dos Mortórios (parte), Rua Principal na 
Caxieira, Rua do Vale das Varas, Rua da 
Esperança 

€50.000,00 

Reabilitação do JI de Santa Eufémia €47.600,00 

Santa Eufémia 

Reabilitação do EB1 Caxieira €45.000,00 

Requalificação Rua dos Paraísos-Souto, Rua 
do Ribeiro, Rua do Cerro e Rua do Cadernedo-
Chã da Laranjeira,Rua das Covas e Rua do 
Brejo-São Miguel, Rua Principal e Travessa do 
Barreiro-Assenha, Rua das Alminhas e 
Travessa dos Antunes - Várzeas, Rua do 
Cemitério - Conqueiros, Rua Chão das Zebras-
Moita da Roda,Travessa da Camerneira-
Camerneira, Estrada de São Bento - Marinha 
da Carpalhosa, Estrada da Carpalhosa ao 
Pinheiro, Execução de Saneamento Pluvial na 
Rua N.ª Sra.ª de Fátima - Várzeas. 

€90.000,00 
Souto da Carpalhosa 

Reabilitação do EBI da Moita da Roda €34.878,90 

Total €2.338.422,90 
 

 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES - ASSOCIAÇÃO D E SOLIDARIEDADE 
ACADÉMICO DE LEIRIA 

N.º 1797/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o 
Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 
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“PROTOCOLO 

Considerando: 

Que a Natação, para as Escolas do 1º Ciclo, só é possível concretizar-se em instalações 
especializadas (Piscinas) e que, a importância da Natação, nestas idades, é amplamente 
reconhecida como fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças; 

Que não é possível através dos transportes da Câmara assegurar a totalidade dos 
transportes de todas as escolas interessadas em participar no projecto “Saber Nadar”; 

Que a Associação de Solidariedade Académico de Leiria possui um autocarro de 40 
lugares, 1 autocarro de 20 lugares, 1 autocarro de 16 lugares e 2 carrinhas de 9 lugares 
disponíveis nos horários lectivos;  

Porque: 

O Município de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, tem 
procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas 
próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 
competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Porque entre a Associação de Solidariedade Académico Leiria, adiante designada por 
ASAL, com sede em Leiria, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Luís Filipe 
Domingues Pinto, na qualidade de primeiro outorgante, 

e 

o Município de Leiria, adiante designado por ML, com sede em Leiria, representado pela 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Campos Costa, na 
qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de cedência de  
transportes, nos termos e com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

Proporcionar a maior participação possível dos alunos do 1º Ciclo no projecto de Natação 
do 1º Ciclo “Saber Nadar”; 

Assegurar o transporte das crianças para as Piscinas e de regresso à escola dentro dos 
horários lectivos;  

Rentabilizar os meios existentes no Concelho para o desenvolvimento do Desporto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Competências da Associação de Solidariedade Académ ico de Leiria) 

1. Disponibilizar as suas viaturas para o transporte das crianças das escolas envolvidas no 
Projecto da Natação “Saber Nadar“;  

2. Assegurar o transporte destas crianças da escola para a Piscina e regresso à escola de 
acordo com o mapa semanal de transportes a fornecer pela CML; 
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3. Enviar mensalmente o relatório dos transportes efectuados e as respectivas folhas de 
registo diário dos km percorridos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências do Município de Leiria) 

1. Fornecer com a antecedência de dois dias úteis os mapas de transporte semanal ao 1º 
outorgante; 

2. Apoiar financeiramente a ASAL com a verba de €0,30 por Km percorrido (carrinha) e 
€0,45 por km percorrido (autocarro), e de €6,00 por hora de serviço de motorista, de 
acordo com o mapa fornecido; 

3. Verificar o cumprimento dos horários e transportes efectuados. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído mensalmente, de acordo com o número de Km 
percorridos, e horas serviço de motorista; 

O incumprimento da realização de qualquer transporte, por razões imputáveis à ASAL, 
implica o não pagamento das contrapartidas financeiras por parte do ML, e a imputação à 
ASAL das despesas efectuadas, para a resolução da falta de transporte. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Duração do Protocolo) 

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 29 de Novembro de 2004 e o 
final do ano lectivo de 2004/2005. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara Municipal 
de Leiria e a Direcção da Associação de Solidariedade Académico de Leiria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Imposto do Selo) 

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

A Câmara, tendo em conta as atribuições dos municíp ios em matéria de 
Tempos Livres e Desporto, alínea f) do n.º 1 do art .º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro e no uso da competência que lhe são atribu ídas pela alínea b) do n.º4 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 2 
do art.º 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro,  delibera por unanimidade celebrar o 
Protocolo com a Associação de Solidariedade Académi co de Leiria. 

 Mais delibera autorizar a Sr.ª Presidente a proced er à sua outorga.  
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** 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES - UNIÃO DESPOR TIVA DE LEIRIA 

N.º 1798/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o 
Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 

“PROTOCOLO 

Considerando: 

Que a Natação, para as Escolas do 1º Ciclo, só é possível concretizar-se em instalações 
especializadas (Piscinas) e que, a importância da Natação, nestas idades, é amplamente 
reconhecida como fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças; 

Que não é possível através dos transportes da Câmara assegurar a totalidade dos 
transportes de todas as escolas interessadas em participar no projecto “Saber Nadar”; 

Que a União Desportiva de Leiria possui 3 carrinhas de 9 lugares disponíveis nos horários 
lectivos;  

Porque: 

O Município de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, tem 
procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas 
próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 
competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Porque entre a União Desportiva de Leiria, adiante designada por UDL, com sede em Leiria, 
representada pelo Presidente da Direcção, Sr. João Amado Bartolomeu, na qualidade de 
primeiro outorgante, 

e 

O Município de Leiria, adiante designado por ML, com sede em Leiria, representado pela 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Campos Costa, na 
qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de cedência de  
transportes, nos termos e com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

- Proporcionar a maior participação possível dos alunos do 1º Ciclo no projecto de Natação 
do 1º Ciclo “Saber Nadar“ e dos alunos dos 2.º, 3.º Ciclos e Secundário no Projecto 
“Aprender a Conduzir”; 

- Assegurar o transporte das crianças para as Piscinas, Kartódromo e de regresso às 
escolas dentro dos horários lectivos;  

- Rentabilizar os meios existentes no Concelho para o desenvolvimento do Desporto. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

(Competências da UDL) 

4. Disponibilizar as suas viaturas para o transporte das crianças das escolas envolvidas 
nos Projectos da Natação “Saber Nadar“ e “Aprender a Conduzir”; 

5. Assegurar o transporte destas crianças das escolas para a Piscina e Kartódromo e 
regresso à escola de acordo com o mapa semanal de transportes a fornecer pela CML; 

6. Enviar mensalmente o relatório dos transportes efectuados e as respectivas folhas de 
registo diário dos km percorridos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências do ML) 

4. Fornecer com a antecedência de dois dias úteis os mapas de transporte semanal ao 1º 
outorgante; 

5. Apoiar financeiramente a UDL com a verba de €0,30 por Km percorrido (carrinha) e de 
€6,00 por hora de serviço de motorista, de acordo com o mapa fornecido; 

6. Verificar o cumprimento dos horários e transportes efectuados. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

(Apoio financeiro) 

- O apoio financeiro será atribuído mensalmente, de acordo com o número de Km 
percorridos, e horas serviço de motorista; 

- O incumprimento da realização de qualquer transporte, por razões imputáveis à UDL, 
implica o não pagamento das contrapartidas financeiras por parte do ML, e a imputação à 
UDL das despesas efectuadas, para a resolução da falta de transporte. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Duração do Protocolo) 

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 11 de Janeiro de 2005 e o final 
do ano lectivo de 2004/2005. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara Municipal 
de Leiria e a Direcção da União Desportiva de Leiria. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Imposto do Selo) 

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

A Câmara, tendo em conta as atribuições dos municíp ios em matéria de 
Tempos Livres e Desporto, alínea f) do n.º 1 do art .º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 



 

CMLeiria/ Acta n.º 41 de 2004.12.13 

.0001767(46) 

Setembro e no uso da competência que lhe são atribu ídas pela alínea b) do n.º4 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 2 
do art.º 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro,  delibera por unanimidade celebrar o 
Protocolo com a União Desportiva de Leiria. 

 Mais delibera autorizar a Sr.ª Presidente a proced er à sua outorga.  

** 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA SALA DE DES PORTO DA 
ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO 

N.º 1799/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente uma 
proposta de alteração ao Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “PROTOCOLO 

Considerando que, as Escolas dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário possuem 
instalações próprias para a prática desportiva, e que, as instalações geridas pela Câmara 
Municipal de Leria são insuficientes para o número de horas que os clubes do Concelho 
solicitam para a prática desportiva regular, dando seguimento à parceria que se desenvolve 
com os diversos Estabelecimentos de Ensino na cedência das suas instalações e criação de 
condições para a prática de actividades desportivas,  justifica a celebração do seguinte 
protocolo de cooperação: 

A Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, adiante designada por ESFRL, com sede 
em Leiria, representada pela Presidente do Conselho Executivo, Dr.ª Isabel Loureiro 
Ramalho, na qualidade de primeiro outorgante, 

e 

O Município de Leiria, adiante designado por ML, com sede em Leiria, representado pela 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Campos, na qualidade de 
segundo outorgante, é celebrado o presente protocolo, nos termos e com as cláusulas 
seguintes: 

1.ª 

(OBJECTO)  

O protocolo tem como objectivo proporcionar a utilização regular da Sala de Desporto da 
ESFRL, aos Clubes do Concelho para desenvolverem a prática desportiva regular das suas 
actividades. 

2.ª 

(OBRIGAÇÕES DA ESFRL)  

A ESFRL obriga-se a : 

1. Permitir aos Clubes do Concelho a prática das suas actividades físicas regulares na  
Sala de Desporto, em horário a determinar anualmente, nos meses de Setembro a 
Junho inclusive, sendo a ocupação total de 7  horas e 30 minutos semanais;  

2. Comunicar ao ML e aos Clubes interessados com a antecedência de 48 horas a 
indisponibilidade de utilização da Sala de Desporto no período definido em 1., por 
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motivos excepcionais e devidamente justificados; 

3. Impedir a utilização e distribuição dos espaços desportivos aos Clubes que não 
cumpram com as regras básicas de utilização; 

4. Apresentar os respectivos orçamentos das obras a executar, bem como, dos materiais a 
adquirir, no âmbito deste protocolo. 

3.ª 

(OBRIGAÇÕES DO ML)  

1. Atribuir a verba anual de €1750,00 (mil setecentos e cinquenta euros), para a execução 
de obras de beneficiação nas infra-estruturas desportivas e aquisição de material 
destinado ao apoio e à prática de actividades desportivas, de acordo com os interesses 
da ESFRL; 

2. A verba anual a atribuir à ESFRL, deverá ser actualizada anualmente de acordo com o 
Índice de Preços no Consumidor no Continente (IPC) no ano precedente; 

3. Informar a ESFRL da distribuição dos espaços desportivos pelos Clubes do Concelho, 
até 31 de Agosto de cada ano. 

4ª 

(DURAÇÃO DO PROTOCOLO)  

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 01 de Setembro de 2004 e 30 
de Junho de 2005, prorrogando-se sucessivamente por iguais períodos, salvo se alguma 
das partes o denunciar com pré aviso de 60 dias para o final do prazo. 

5ª 

(CASOS OMISSOS) 

Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela CML e ESFRL. 

6ª 

(IMPOSTO DO SELO) 

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

A Câmara, tendo em conta as atribuições dos municíp ios em matéria 
Tempos Livres e Desporto na alínea f) do n.º 1 do a rt.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, e no uso da competência que lhe são atrib uídas pela alínea b) do n.º4 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 2 
do art.º 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro,  delibera por unanimidade celebrar o 
Protocolo com a Escola Francisco Rodrigues Lobo.  

 Mais delibera autorizar a Sr.ª Presidente a proced er à sua outorga.  

** 



 

CMLeiria/ Acta n.º 41 de 2004.12.13 

.0001769(48) 

LEIRISPORT, EM – RELATÓRIO SEMESTRAL E PARECER DO F ISCAL ÚNICO 

N.º 1800/04 Retirado 

** 
PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEI RIA - ZONA 
ENVOLVENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL. APROVAÇÃO DO PROJE CTO RELATIVO ÀS 
ACESSIBILIDADES E PARQUES DE ESTACIONAMENTO, EXECUÇ ÃO DAS 
RESPECTIVAS OBRAS, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS PARQ UES DE 
ESTACIONAMENTO NELAS INCLUÍDOS, GESTÃO E FISCALIZAÇ ÃO DAS 
EMPREITADAS RELATIVAS ÀS OBRAS DE LIGAÇÃO DO IC2 À ZONA DESPORTIVA E 
DOS ESTACIONAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES NA MARGEM  DIREITA - 
PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 1965/02 DE  02.11.04 E AO 
CONTRATO-PROGRAMA APROVADO POR DELIBERAÇÃO N.º 1966 /02 DA MESMA 
DATA 

N.º 1801/04 Por deliberação n.º 1965/02, tomada na sua reunião de 02.11.04, a Câmara 
aprovou a transferência para a empresa municipal LEIRISPORT – Desporto, Lazer e 
Turismo de Leiria, EM, da responsabilidade pela «Manutenção e exploração dos Parques de 
Estacionamento a construir e identificados na Planta anexa, mediante a cedência em direito 
de superfície do Parque P3 e a constituição do usufruto sobre os demais Parques, nos 
termos e condições a definir entre as partes». 

Na mesma reunião, por deliberação n.º 1966/02, a Câmara aprovou o conteúdo do 
Contrato-Programa que veio posteriormente a ser celebrado entre a Câmara e a empresa 
municipal LEIRISPORT, no qual constava a concessão àquela empresa do direito de 
exploração dos Parques de Estacionamento a construir, através da constituição do direito 
de superfície para o Parque identificado como  P3 e do direito de usufruto sobre os 
restantes - identificados como P1, P2, P4B, P4C e P4D. 
Porém, dada a sua localização periférica, justifica-se que os referidos parques sejam livre e 
gratuitamente utilizados, por forma a diminuir o acesso e o trânsito de viaturas no centro da 
cidade, como, aliás, já vem acontecendo, e, consequentemente, aumentar os níveis de 
conforto e segurança na circulação, pedonal e viária, de pessoas e bens no interior do 
centro da cidade. 
Deste modo, deixa de fazer sentido transferir para a empresa municipal Leirisport a 
responsabilidade pela manutenção dos Parques, sem a sua exploração. Daí que se 
proponha alterar a citada deliberação n.º 1965/02, de 02.11.04, nomeadamente a revogação 
da sua alínea d), e do Contrato-Programa a que deu origem. 
Por outro lado, no decorrer das obras relativas às Acessibilidades e Parques de 
Estacionamento, houve necessidade de realizar mais duas empreitadas (complementares 
àquelas obras), sendo uma relativa à construção de dois edifícios para Postos de 
Transformação da EDP e outra referente à execução de iluminação pública na via periférica 
do Estádio, as quais não constavam, pelo menos de forma expressa, no Contrato-
Programa, devendo este, por essa razão, ser também alterado em conformidade. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar a 
proposta de alteração da Deliberação n.º 1965/02, d e 02.11.04, revogando a sua alínea 
d), relativa à transferência para a Leirisport da r esponsabilidade pela « Manutenção e 
exploração dos Parques de Estacionamento a construi r e identificados na Planta 
anexa, mediante a cedência em direito de superfície  do Parque P3 e a constituição do 
usufruto sobre os demais Parques, nos termos e cond ições a definir entre as partes». 
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Mais delibera alterar o Contrato-Programa, aprovado  por deliberação n.º 
1966/02 de 02.11.04, e modificado por deliberação n .º 2456/03, de 03.12.22, o qual 
passa a ter a seguinte redacção: 

“CONTRATO-PROGRAMA   
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E   

A LEIRISPORT - DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA,  EM  
SOBRE ACESSIBILIDADES E ESTACIONAMENTOS NO ÂMBITO   

DO PROJECTO EURO-2004  
Considerando:  
A realização do próximo Campeonato Europeu de Futebol, em 2004, em Portugal, para o 
qual o Estádio Municipal de Leiria foi um dos escolhidos;  
A necessidade de construir ou requalificar as vias de acesso e penetração entre as vias 
constantes do PRN e a zona do Estádio Municipal;  
O programa de construção dos lugares de estacionamento para veículos ligeiros e para 
autocarros, em parques, subterrâneos ou à superfície, integrados no perímetro de 
segurança do estádio, nos termos e condições exigidos pela UEFA; 
bem como lugares de estacionamento  
Que a empresa municipal Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo, EM, é a entidade 
responsável pela execução das obras de remodelação do Estádio Municipal;  
A deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião de 02.11.04, com as alterações 
introduzidas pela deliberação n.º 2456/03, de 03.12.22, e, ainda, pela deliberação supra, 
tomada na reunião de hoje, atribuiu à Leirisport, EM, a responsabilidade pela execução das 
obras de construção/requalificação das vias envolventes ao Estádio Municipal e de Parques 
de Estacionamento, incluindo a demolição do Pavilhão Municipal, a execução de iluminação 
pública na via periférica do Estádio e a construção de dois Postos de Transformação;  
Que tal deliberação faz depender a atribuição daquela responsabilidade da celebração, 
entre as partes, de um contra-programa que contenha os direitos e obrigações de cada 
uma;  

É celebrado entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, 1, em Leiria, 
adiante designado abreviadamente por ML ou 1.ª Outorgante, representado neste acto pela 
sua Presidente, Drª Isabel Damasceno Campos, e a Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo, 
EM, Empresa Pública Municipal, titular do cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 
505183692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, Porta 7, Arrabalde D'Aquém, 2401-
977, Leiria, adiante abreviadamente designada por LEIRISPORT ou 2.ª Outorgante, neste 
acto representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Paulo Jorge Rabaça 
Saraiva, e pelo Administrador Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas, o presente contrato-
programa que se rege pelas cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA  
(Objecto)  

1 - O presente contrato-programa tem por objecto definir os termos e condições de 
atribuição à LEIRISPORT da responsabilidade na execução das obras de 
construção/requalificação das vias envolventes ao Estádio Municipal e de Parques de 
Estacionamento, incluindo a demolição do Pavilhão Municipal, a execução de iluminação 
pública na via periférica do Estádio e a construção de dois Postos de Transformação,  as 
quais estão inseridas Projecto de Remodelação e Ampliação do Estádio Municipal de 
Leiria. 
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2 - As obras referidas no número anterior correspondem, de acordo com os respectivos 
projectos já aprovados ou a aprovar pela Câmara Municipal, às seguintes empreitadas e 
fornecimentos: 

a) Movimentação de terras na área do Estádio Municipal de Leiria e de 
concepção/construção das estruturas de contenção – Parque P3 – E02; 

b) Acessibilidades na envolvente ao Estádio e Parques de Estacionamento – E05; 
c) Pavimentação de acesso NERLEI; 
d) Fornecimento e aplicação de vedação de protecção – F42; 
e) Demolição do Pavilhão Desportivo Municipal de Leiria – E22/2003; 
f) Projecto-construção de dois edifícios para Posto de Transformação Electricidade  

– E21; 
g) Execução de iluminação pública na via periférica do Estádio – E31. 
h) Equipamento para Parque de Estacionamento P3. 

CLÁUSULA SEGUNDA   
(Âmbito da responsabilidade)  

1 - De acordo com a cláusula anterior, a LEIRISPORT será responsável pelo lançamento, 
gestão, fiscalização, execução e pagamento das obras, desde a fase do anúncio ou do 
envio de convite, consoante os casos, até à sua conclusão e recepção provisória, das 
empreitadas referidas no n.º 2 da cláusula primeira;  

2 – Feita a recepção provisória das obras, a empresa Leirisport fará entrega das mesmas à 
Câmara.  

CLÁUSULA TERCEIRA   
(Obrigações da 2.ª Outorgante)  

A 2.ª Outorgante obriga-se a:  
1 - Lançar, gerir e executar, desde a fase do anúncio do concurso ou do envio de convite, 

consoante os casos, até à sua conclusão, as empreitadas referidas no n.º 2 da Cláusula 
Primeira, de acordo com o projecto aprovado, com os contratos-programa celebrados 
com o Instituto das Estradas de Portugal e o Instituto Nacional de Desporto e nos termos 
e condições exigidos pela UEFA, cabendo-lhe designadamente:  
a) Tomar as iniciativas conducentes à abertura do concurso para a adjudicação da 

obra;  
b) Aprovar a minuta e celebrar o respectivo contrato de empreitada;  
c) Proceder à consignação da obra e elaborar o respectivo auto;  
d) Fiscalizar a execução dos contratos;  
e) Elaborar autos de medição dos trabalhos executados e, uma vez devidamente 

verificados, aprovados e visados, proceder aos correspondentes pagamentos ao 
empreiteiro;  

f) Elaborar a conta final;  
g) Proceder à recepção provisória da obra;  
h) Praticar todos os demais actos legalmente previstos.  

2 - Assumir a responsabilidade contratual ou extracontratual emergente de quaisquer actos 
ou omissões que se enquadrem nos seus poderes de gestão, perante o IND e terceiros, 
relacionados directa ou indirectamente com a execução das obras referidas no número 
anterior.  

CLÁUSULA QUARTA  
(Obrigações do 1.ª Outorgante)   
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O Município de Leiria obriga-se a:  
1 - Facultar, em tempo oportuno, os projectos de que disponha relativos às obras 

constantes do n.º 2 da Cláusula Primeira;  
2 - Transferir para a Leirisport as verbas necessárias ao pagamento das obras e 

fornecimentos constantes do n.º 2 da Cláusula Primeira, de acordo com o disposto na 
Cláusula seguinte;  

CLÁUSULA QUINTA   
(Verbas a transferir para a Leirisport) 

1 -  Para efeitos do n.º 2 da Cláusula anterior, o ML entregará à Leirisport a verba de 
€3.554.047,47 (três milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e sete euros 
e quarenta e sete cêntimos), acrescida do IVA à taxa legal em vigor, assim discriminada: 

a) E02 - Empreitada de movimentação de terras na área do Estádio Municipal de 
Leiria e de concepção/construção das estruturas de contenção – Parque P3 – 
€466.814,09;  

b) E05 – Empreitada de Acessibilidades na envolvente ao Estádio e Parques de 
Estacionamento – €2. 599.810,36; 

c) Pavimentação de acesso NERLEI - €8.981,36; 
d) F42 - Fornecimento e aplicação de vedação de protecção – €123.179,89; 
e) E22 – Empreitada de Demolição do Pavilhão Desportivo Municipal de Leiria – 

€124.800,00; 
f) E21 – Empreitada de Projecto-construção de dois edifícios para Posto de 

Transformação Electricidade  – €85.304,53; 
g) E31 – Empreitada de Execução de iluminação pública na via periférica do 

Estádio – €124.219,00. 
h) Equipamento para parque de estacionamento P3 - €20.938,24 

2 – Da verba referida no número anterior, o ML já pagou à Leirisport o montante de 
€1.962.683,70, sendo o remanescente, pago contra a apresentação das respectivas notas 
de débito. 

CLÁUSULA SEXTA   
Revisão ou alteração do Contrato-Programa)   

Qualquer alteração ou revisão do Contrato-Programa revestirá a forma de documento 
escrito, assinado por ambas as partes.  

CLÁUSULA SÉTIMA  
(Dúvidas e Omissões)   

Todas as dúvidas e omissões resultantes da aplicação do presente contrato serão 
resolvidas por mútuo acordo.  

CLÁUSULA OITAVA 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 
alínea a) do art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 
art.º 3.º do Código do Imposto do Selo. 
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CLÁUSULA NONA 
(Duração e Entrada em vigor)  

O presente contrato-programa durará até à concretização do seu objecto e entra em vigor 
na data da sua assinatura por ambas as partes».  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL 

N.º 1802/04 Foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Monte Real, para o apoio  à 
instalação de um tubo de rega em Monte Real.  
Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio de €3.282,00.  

Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64 da Le i 169/99, de 18 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Ja neiro, a Câmara delibera por 
unanimidade apoiar a Junta de Freguesia de Monte Re al em €3.282,00 (três mil 
duzentos e oitenta e dois euros), para a instalação  de um tubo de rega. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

PROPOSTA DE TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE LEIRIA 

N.º 1803/04 A COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA do concelho de Leiria, acordou  
em sua reunião  atribuir os topónimos abaixo descriminados, pelo que propõe  à Câmara 
Municipal a sua aprovação. 

  -RECTIFICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO TOPÓNIMO  RUA DA MALA POSTA, 
passando a ter o seu início na                   Rotunda da Cruz da Areia,  junto à Prisão 
Escola e com fim na estrada da Mourã da freguesia da Barreira. 

- RUA DO VALE TRAVESSO, com início na Rua da Mala Posta e sem fim definido. 
  Historial: Denominação atribuída, por estar situada num vale e assim ser conhecida 
aquela zona desde longa data. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e usando da  competência 
prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera 
por unanimidade atribuir os topónimos acima indicad os na freguesia de Leiria. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM QUALQUER INTERESSE E C OM PRAZOS DE 
CONSERVAÇÃO JÁ PRESCRITOS 

N.º 1804/04 Presente a informação que a seguir se transcreve: 
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“Procedeu-se à avaliação dos documentos a seguir discriminados, por perda de valor 
administrativo, não lhes sendo reconhecido nenhum valor secundário de acordo com os 
artigos 1º, 2º e 7º da Portaria n. º412/01, de 17 de Abril, e disposições da tabela de 
selecção, propondo-se a sua inutilização, por reciclagem: 

N.º 
Ordem 

n.º de 
Ref. 

da 
Tabela 

Título da Série ou Subsérie N.º e tipo 
de 

unidades 
de 

instalação 

Suporte Datas 
extremas 

Metrag
em 

(m/l) 

1 26 Aferições  – Ensaios de 
Contadores de tempo 

4 maços papel 1997-2000 0,04 

2 27 Aferições  – Ensaios de 
instrumentos de pesagem 

5 maços papel 1995-2000 1,07 

3 28 Aferições  – Ensaios de 
Massas 

3 maços papel 1997-1998 
2000 

0,01 

4 29 Aferições  – Mapas mensais 
de taxas cobradas 

5 maços papel 1995-2000 0,15 

5 31 Aferições  - Recibos de 
verificações periódicas 

5 caixas papel 1995-2000 0,60 

6 138 Arquivo Municipal – 
Requisições de documentos 
devolvidos 

1 caixa papel 1998 0,08 

7 261 Contabilidade  - Guias de 
receita eventual 

31 caixas papel 1993 3,20 

8 261 Contabilidade  - Guias de 
receita virtual 

12 caixas papel 1993 1,30 

9 263 Contabilidade  - Ordens de 
pagamento (duplicados) 

10 caixas papel 1993 1,00 

10 264 Contabilidade  - 
Requisições 

4 caixas papel 1993 0,40 

11 273 Contencioso Fiscal  - 
Processos executivos findos 
por anulação 

1 caixa papel 1993 0,05 

12 274 Contencioso Fiscal  - 
Processos executivos findos 
por cobrança 

7 caixas papel 1993 0,65 

13 275 Contencioso Fiscal  –
Processos executivos findos 
por julgamento em falhas  

2 caixas papel 1993 0,15 

14  Estudos e Projectos  - 
Guias de receita pela 
concessão de alvarás de 
licença de loteamento 
(triplicados) 

1 caixa papel 1993 0,10 

15 412 Mercados e Feiras  - Guias 
de receita (triplicados) 

10 caixas papel 1993 0,89 

16 420 Mercados e Feiras  - 
Receitas semanais de 

1caixa e  
3 caixotes 

papel 1993/2000 
 

4,92 
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cobrança 
17 547 Pessoal  – Atestados 

médicos 
1 maço papel 1981-2000 0,04 

18 565 Pessoal  - Registos de 
assiduidade 

44 caixas papel 1981-2000 3,50 

19 567 Pessoal  – Mapas de férias 2 maços papel 1981-2000 0,08 
20 650 Taxas e Licenças  - Guias 

de receita de canídeos 
(triplicados) 

2 caixas papel 1993 0,18 

21 651 Taxas e Licenças  - Guias 
de receita de velocípedes 
(triplicados) 

29 cad. papel 1993 0,27 

22  Taxas e Licenças  - Guias 
de receita por taxas para 
prestação de serviços 
(triplicados) 

7 caixas papel 1993 0,65 

23  Taxas e Licenças  - Guias 
de receita – Preparos para 
processos sanitários 
(Portaria 6065) 

3 cad. papel 1993 0,09 

24  Taxas e Licenças  - Guias 
de receita – Diversos 
(triplicados) 

5 caixas papel 1993 0,45 

25  Taxas e Licenças  - Guias 
de receita – Parcómetros 
(triplicados) 

3 caixas papel 1993 0,25 

26  Taxas e Licenças  - Guias 
de receita – Taxas pela 
prestação de serviços no 
Cemitério Municipal 
(triplicados)  

2 cad. papel 1993 0,06 

27  Taxas e Licenças  - Guias 
de receita – Auto macas 

1 caixa papel 1993 0,10 

28  Taxas e Licenças  - Guias 
de receita – Multas 

2 cad. papel 1993 0,06 

29  Taxas e Licenças  - Guias 
de receita - Selo de Recibo 
(triplicados) 

1 cad. papel 1993 0,03 

30 695 Tesouraria  - Mapas 
auxiliares de receita 
eventual 

4 caixas. papel 1993 0,40 

31 699 Tesouraria  - Resumo diário  1 caixa papel 1993 010 
32 699 Tesouraria  - Diário da 

Tesouraria 
1 caixa papel 1993 0,10 

 
Nota:  
as referências 547,565 e 567 apenas dizem respeito a documentos constantes nos 
processos individuais de cadastro do pessoal activo, da letra A a F. 
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A Câmara delibera por maioria, com o voto contra do  Sr. Vereador Dr. 
Gonçalo Lopes,  autorizar a inutilização, por recic lagem, dos documentos propostos. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

ACORDO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO ISLA 

N.º 1805/04 Presente pelo Sr Vereador da Cultura , o Acordo de Colaboração, que abaixo 
se transcreve: 

Acordo de Colaboração 

No âmbito do projecto " Voyager 03 ", a ter lugar no Concelho de  Leiria, durante o período 
de 8 a 19 de Dezembro de 2004, entre o Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 
266, com sede no Largo da República, Leiria, aqui representado por Isabel Damasceno 
Vieira de Campos Costa, Presidente da Câmara Municipal, como primeiro outorgante, e a 
"Associação de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração", representada 
por Gonçalo Cruz, Presidente da Associação de Estudantes, contribuinte fiscal n.º 
503194310, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República 
n.º 104, 3.ª Série, de 06.05.1992, como segunda outorgante, é celebrado o presente acordo 
de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto)  

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e a regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer do Município de Leiria,  quer da "Associação de Estudantes do 
Instituto Superior de Línguas e Administração", na concretização de acções de divulgação e 
acompanhamento, integradas no projecto " Voyager 03 ", promovido pelo Município de 
Leiria. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Município de Leiria)  

1. O Município de Leiria compromete-se a apoiar as acções de supervisão das 
actividades decorrentes da Exposição " Voyager 03 ",  a efectuar pela “Associação de 
Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração”, a ter lugar entre os  dias 8 e 
19 de Dezembro de 2004,  conforme programa da iniciativa, através da atribuição de um 
subsídio de €808,00 ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da Associação de Estudantes do Institut o Superior de Línguas e 

Administração) 

1. A "Associação de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração" 
compromete-se a realizar e concretizar acções de acompanhamento das actividades 
decorrentes da exposição " Voyager 03 ",  a ter lugar entre os dias 8 e 19 de Dezembro , na 
Praça Rodrigues Lobo em Leiria, conforme programa da iniciativa e  de acordo com o 
seguinte horário: das 10h00 às 13h00m e das 14h00m às 19h00m 



 

CMLeiria/ Acta n.º 41 de 2004.12.13 

.0001777(56) 

Cláusula Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito por parte da segunda outorgante do acordo de colaboração ora celebrado,  
acarreta para esta o não recebimento do montante de €808,00 e não afasta a 
responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula Quinta 
(Imposto do Selo)  

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

Cláusula Sexta 

O acordo de colaboração por parte da Associação de Estudantes do Instituto Superior de 
Línguas e Administração  foi referido na deliberação  aprovada pela Câmara Municipal de 
Leiria, em sua reunião de 22 de Novembro de 2004. 

Leiria, 06 de Dezembro  de 2004 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  O Presidente da Associação de 
Estudantes do Instituto Superior de 
Línguas e  Administração 

      _____________________                                       ____________________ 

    (Isabel Damasceno Campos)       ( Gonçalo Cruz ) 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade concordar com o 
conteúdo do acordo de colaboração acima transcrito e autorizar a Sr.ª Presidente a 
proceder à sua assinatura . 

** 

Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, a Câmara  delibera por unanimidade 
analisar ainda os seguintes assuntos: 

VOTO DE PESAR 

N.º 1806/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar à Exm.ª Sr. ª Dr.ª Elsa Catarina dos Santos 
Marques, que pertenceu ao quadro de pessoal desta C âmara Municipal até 7 de 
Novembro de 2004, pelo falecimento do seu sogro no passado dia 7 de Dezembro de 
2004, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, c oncordar.  

** 

T – 115/2004 – CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA MACEIRA. 

N.º 1807/04 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do Departamento de Obras Municipais, propondo a revogação da 
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deliberação de Câmara de 25 de Outubro de 2004, com base no n.º 1 do artgº. 140 do Dec. 
Lei n.º 442/91 de 15 de Novenbro alterado pelo Decreto Lei n.º 6/96 de 31 de Janeiro do 
Código de Procedimento Administrativo. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o apresentada 
pelo Departamento de Obras Municipais, delibera por  unanimidade revogar a 
deliberação de Câmara de 25 de Outubro de 2004, com  base no n.º 1 do art.º 140 do 
Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novenbro, alterado pelo Decreto Lei nº. 6/96 de 31 de 
Janeiro do Código de Procedimento Administrativo 

** 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 

N.º 1808/04 Presente o protocolo de Delegação de Competências a celebrar com a Junta 
de Freguesia da Maceira, para a construção do Mercado Municipal da Maceira. 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DA MACEIRA 

PROTOCOLO  

DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO: Construção do Mercado Municipal da Maceira, conforme Projecto de 
Arquitectura aprovado em Reunião de Câmara do dia  20 de Outubro de 2003 

É convicção deste Município que as Juntas de Freguesia podem, localmente, garantir a 
prestação de inúmeros serviços de forma célere e eficaz, e com maior racionalização de 
custos. 

Nos termos do disposto no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, e art. 
15º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, permite-se a Delegação de Competências  dos 
Municípios para as Juntas de Freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia da Maceira tem como prioridade a melhoria da 
qualidade dos equipamentos da freguesia, é celebrado o presente protocolo entre o 
Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
da Maceira, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para os actos necessários “à 
Construção do Mercado Municipal da Maceira”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a Delegação de Competências para a “Construção 
do Mercado Municipal  da Maceira”, a executar na Freguesia da Maceira. 

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências  

Para dar cumprimento ao objecto indicado no presente Protocolo, o Município de Leiria  
assegura o  financiamento no montante de €510.000,00. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 41 de 2004.12.13 

.0001779(58) 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete ao Município de Leiria : 

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

b) Visar os documentos comprovativos de despesa, após a execução dos trabalhos; 

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

2 – Compete à Junta de Freguesia da Maceira: 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
realização do projecto; 

b) Observar o projecto e as indicações da Fiscalização; 

c) Afixar no local, painel com a indicação do Dono do projecto, Entidade 
Financiadora, Identificação e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

As transferências de verbas do Município de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação do relatório da execução do trabalho e das respectivas 
facturas, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá o Município autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 

Quaisquer alterações ao objecto do protocolo terão que ser previamente aprovadas pela 
Câmara Municipal. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

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

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

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

Dúvidas e Omissões 

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

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

Cláusula Oitava 

Imposto do Selo  

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

A Câmara, depois de analisar o protocolo em epígraf e, delibera por,  
unanimidade, e nos termos do disposto do n.º 2 do a rt. 15º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, aprová-lo e propô-lo à aprovação da Assem bleia Municipal ao abrigo da 
alínea c) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro . 

Mais delibera, conferir poderes à Sr.ª Presidente d a Câmara Municipal para 
outorgar o referido Protocolo. 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, Maria Madalena Silveirinha escrevo e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 13 de Dezembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A TÉCNICA PROFISSIONAL MUSEOGRAFIA PRINCIPAL 

___________________________ 
 
 
 


