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Acta n.º 40 
Aos seis 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.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

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 29 de Novembro cuja leitura foi dispensada por 
ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua 
redacção final. 

** 

A Senhora Presidente deu início à reunião em Barros, freguesia de Marrazes em 
conformidade com a deliberação n.º 1698/04. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 40 de 2004.12.06 

.0001688(2) 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO  

Às quinze horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Senhora Presidente 
deu continuidade à reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

575/04 JOSÉ CORDEIRO DE SOUSA PEDRO 
718/04 DIAMANTINO VICENTE ANTUNES DE FARIA 
719/04 DIAMANTINO VICENTE ANTUNES DE FARIA 
1369/03 VÍTOR JOSÉ DE JESUS COELHO 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO INDUSTRIAL: 

LIND 31/04 PEDROSA & IRMÃOS, LDª. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

LOT. 1/94 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO DINIS 

LOT. 2/00 MANSOS – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 117/2004 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA DO 1º. CEB DE AZOIA - 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO SEIS 

-  LEIRIA VIGILANTE – CONSTRUÇÃO LEGAL 
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PONTO NÚMERO SETE 

-  PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA ENTRE 
O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A "OÁSIS - ORGANIZAÇÃO DE APOIO E 
SOLIDARIEDADE PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL" 

PONTO NÚMERO OITO 

-  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENTFE 3566/04) 

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

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

-  ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTROS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – RENATO ROSA DE 
OLIVEIRA E HELGA MARÍLIA QUENTAL DE SOUSA 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – JOAQUIM 
GONÇALVES 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – DUARTE NUNO 
GOMES ROSA 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – AIDA MARIA 
COUTINHO VIEIRA 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – ROGÉRIO MANUEL 
CARDOSO PEREIRA E LUÍS FILIPE CARREIRA JORGE 

- ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA E DE DISPONIBILIDADE DE 
LIGAÇÃO PARA O ANO 2005 

PONTO NÚMERO DEZ 

- GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- ISLA – SEGURO DE INSTALAÇÕES 
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- JUNTA DE FREGUESIA DAS CORTES – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

- ALDEIA DE NATAL - APOIOS 

PONTO NÚMERO ONZE 

-  LIMPEZA E REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DOS MILAGRES - TERMINUS DOS 
TRABALHOS PREVISTOS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- COOPERAÇÃO COM S. DOMINGOS (GUINÉ-BISSAU) 

PONTO NÚMERO TREZE 

- 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 

** 

NO PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO FOI OUVIDO O M UNÍCIPE: 

N.º 1728/04 António Fernandes veio uma vez mais solicitar a intervenção da Câmara 
na Rua Valverde, pelos motivos já apresentados em outras sessões camarárias. 

A Senhora presidente comunicou que tal como já lhe tinha sido comunicado irá tentar 
resolver a situação. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1729/04 PROCº N.º 575/04 - (fl. - 55) 

De JOSÉ CORDEIRO SOUSA PEDRO, residente na Rua dos Barros, n.º 27, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de um edifício habitacional, anexo e muros de 
vedação, a levar a efeito em Casal, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 02/12/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 
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“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um edifício 
numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais 
de Média  Densidade. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
verifica-se que: 

1.º a volumetria proposta é excessiva face às características das construções 
existentes na envolvente, cujo número de pisos é em média de dois, considerando-se ainda 
excessiva a altura da cumeeira proposta, que deverá limitar-se ao mínimo indispensável; 

2.º a volumetria da construção anexa a tardoz é excessiva e desenquadrada do 
local, face à das construções envolventes; 

3.º o projecto não cumpre com o disposto no Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, no que se refere a: 

3.1 alínea d) do n.º 1 do art.º 69.º relativamente à dimensão das salas de estar; 

3.2 art.º 73.º relativamente às janelas, não devendo existir qualquer obstáculo à 
iluminação a uma distância inferior a 2,00m do eixo; 

4.º a pretensão apresentada não cumpre com o disposto no Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro, no que se refere a: 

4.1 n.º 3 do art.º 37.º relativamente aos vãos sobrepostos; 

4.2 não esclarece quanto ao cumprimento do disposto nos art.ºs 22.º e 47.º 
(relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios); 

4.3 não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no art.º 35.º (ventilação 
permanente dos caminhos de evacuação); 

4.4 n.º 4 do art.º 38.º (relativamente à guarda de protecção em toda a periferia 
da cobertura); 

5.º não cumpre com o disposto na Portaria n.º 1136/01, de 25 de Setembro, 
relativamente à largura de passeios a prever que deverá ser de 1.60m; 

6.º a rampa de acesso às garagens deverá ser precedida de plataforma de 
nível junto ao passeio, a fim de garantir a manobra de entrada e saída de viaturas em 
condições de segurança, tendo ainda em conta que a rampa não poderá exceder 30%; 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera por unanimidade notificar o  requerente nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

** 
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N.º 1730/04 PROCº N.º 718/04 - (fl. - 38) 

De DIAMANTINO VICENTE ANTUNES DE FARIA, residente na Rua Nossa 
Senhora das Dores, n.º 6, freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de 
um propriedade, situada na Rua do Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/04, 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 e muros acima referidos, co ndicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento e execução de passeio, conforme projecto  apresentado (folha 13), 
devendo medir-se 3.5m ao eixo do referido arruament o, assim como 1.5m para 
execução do passeio, e apresentar planta de implant ação com indicação e 
quantificação do espaço cedido; 

2.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto ás áreas cedidas, bem como com o ónus de não  fraccionamento registado, 
previamente ao licenciamento; 

3.º garantir em obra o cumprimento do art.º 22.º de  Decreto-Lei n.º 64/90 
de 21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento d e água para extinção de 
incêndios; 

4.º apresentar estimativa de custo da obra rectific ada, relativamente às 
áreas dos pisos; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 

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

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

** 

N.º 1731/04 PROCº N.º 719/04 - (fl. - 39) 

De DIAMANTINO VICENTE ANTUNES DE FARIA, residente na Rua Nossa 
Senhora das Dores, n.º 6, freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia 
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unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de 
um propriedade, situada na Rua do Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/04, 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 e muros acima referidos, co ndicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento e execução de passeio, conforme projecto  apresentado (folha 13), 
devendo medir-se 3.5m ao eixo do referido arruament o, assim como 1.5m para 
execução do passeio, e apresentar planta de implant ação com indicação e 
quantificação do espaço cedido; 

2.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto ás áreas cedidas, bem como com o ónus de não  fraccionamento registado, 
previamente ao licenciamento; 

3.º garantir em obra o cumprimento do art.º 22.º de  Decreto-Lei n.º 64/90 
de 21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento d e água para extinção de 
incêndios; 

4.º apresentar estimativa de custo da obra rectific ada, relativamente às 
áreas dos pisos; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 

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

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

** 

N.º 1732/04 PROCº N.º 1369/03 - (fl. - 55) 

De VICTOR JOSÉ DE JESUS COELHO, residente na Urbanização Serrada do 
Pinhal, Lote 16 – 1º esq.º, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de um edifício habitacional, a levar a efeito na 
Rua das Eiras, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/04, 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 cumprir com o indicado no parecer do IEP - Inst ituto de Estradas de 
Portugal, nomeadamente no que se refere à eventual construção de muros contíguos 
à EN / IC 2; 

2.º esclarecer se pretende executar muro junto à vi a face ao indicado nos 
elementos gráficos, devendo apresentar estimativa d e custo e calendarização 
relativos ao mesmo; 

3.º cumprir com o disposto no art.º 15.º do Regulam ento Geral das 
Edificações Urbanas, devendo prever antecâmara entr e a zona da garagem e a área 
habitacional, a fim de garantir as devidas condiçõe s de higiene e salubridade; 

4.º reformular o projecto de modo a cumprir com o d isposto no Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (segurança contra  incêndios), no que se refere a: 

4.1 n.º 2 do art.º 13.º (relativamente à distância a percorrer entre a porta de 
saída da habitação e a totalidade dos compartimento s dos fogos); 

4.2 garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 2 2.º e 47.º (relativamente 
à disponibilidade de água e meios de extinção de in cêndios); 

4.3 art.º 35.º (ventilação permanente dos caminhos de evacuação, devendo 
indicar as entradas e saídas de ar nos alçados); 

5.º apresentar corte BB’ rectificado, relativamente  às cotas altimétricas 
indicadas entre o arruamento exterior e a cota do P iso 0; 

6.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

7.º prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) junto à via; 

8.º prever o alargamento do arruamento de modo a ga rantir uma faixa de 
rodagem com 3,50m de largura, medidos ao eixo da vi a actualmente existente, 
acrescido de 2,00m para estacionamento e 1,60m para  passeio, devendo o referido 
espaço ser cedido ao domínio público; 

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

9.1-executar as infra-estruturas do espaço a ceder ao domínio público 
acima indicado, devendo os trabalhos ser acompanhad os pelos Serviços de 
Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

9.2 apresentar certidão da Conservatória rectificad a face ao acima 
indicado, e relativamente ao espaço a ceder ao domí nio público (destinado a 
alargamento da via, estacionamento e passeio); 
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10.º apresentar as rectificações acima indicadas be m como os projectos de 
especialidade no prazo de seis meses, incluindo: 

10.1 - projecto de drenagem de águas pluviais relat ivo 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 € 4.000,0 0 a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, dos p areceres emitidos 
pela FAP – Força Aérea Portuguesa e IEP – Instituto  de Estradas de Portugal. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1733/04 LIND. N.º 31/04 - (fl. - 35) 

De PEDROSA & IRMÃOS, LDª., com sede na Rua Dr. Luís Pereira da Costa, 
freguesia de Monte Redondo, 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. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/04, delibera por 
unanimidade nomear para integrar o Grupo de Trabalh o acima referido, Sr. Eng.º José 
Manuel Quintal, Chefe da Divisão de Instrução de Pr ocessos e Fiscalização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1734/04 PROC.º LOT. N. º 04/99- (fl 158) 

Retirado 

** 

N.º 1735/04 PROC.º LOT. N.º 1/94 - (fl. 405) 

De Diamantino Raimundo Marto acompanhado de um requerimento de 
ANTÓNIO RAIMUNDO MARTO residente na Rua da Praça, 25 – A, freguesia de Boavista 
(na qualidade de procurador) a solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas 
do loteamento situado em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

De acordo com as informações do Departamento de Obras Municipais e da 
Divisão de Espaços Verdes poderá ser considerada a recepção definitiva e o cancelamento 
das respectivas garantias. 

A Divisão de Espaços Verdes informa ainda que “por proposta do promotor do 
loteamento e de acordo com a Câmara Municipal de Leiria, os equipamentos do parque 
infantil no valor de €1.200 não foram colocados no espaço que lhes estava destinado. Esta 
situação resulta não só dos consecutivos actos de vandalismo a que o referido espaço tem 
vindo a ser alvo, mas também pelo facto de não existirem lotes construídos e portanto, não 
existirem residentes. No entanto, foi construído, pelo promotor do loteamento, um parque 
infantil com características semelhantes ao proposto no loteamento 36/79, - Casais – Cruz 
da Areia comprometendo--se os serviços camarários a repor no loteamento em epígrafe um 
outro equipamento com as mesmas características ao proposto, logo que se justifique a sua 
utilização.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com as 
informações prestadas pelo Departamento de Obras Mu nicipais datada de 16/09/04 e 
pela Divisão de Espaços Verdes datada de 03/11/04 d elibera por unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante das garantias bancárias n.º 0393. 000345.488.0019 e n.º 
0393.000346.288.0019 emitidas pela Caixa Geral de D epósitos, S.A., devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção.  

** 

N.º 1736/04 PROC.º LOT. N.º 2/00 - (fl. 455) 

De MANSOS - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. com sede na Rua D. Luís I, 
n.º 19 A a 19 C, Concelho de Lisboa acompanhado de um requerimento a solicitar a 
recepção provisória das obras de infra-estruturas do loteamento situado em Cruz da Areia, 
freguesia de Leiria. 

De acordo com as informações do Departamento de Obras Municipais e da 
Divisão de Espaços Verdes poderá ser considerada a recepção provisória das infra-
estruturas do loteamento e a redução das respectivas garantias. 
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A Divisão de Espaços Verdes informa também que “por proposta da Câmara 
Municipal de Leiria e de acordo com o promotor do loteamento, os equipamentos e 
mobiliário urbano do parque infantil no valor de €7.530,000 não foram colocados no espaço 
que lhes estava destinado. Esta situação resulta pelo facto de não existirem lotes 
construídos e portanto, não existirem residentes, bem como pelos actos de vandalismo que 
o referido espaço poderá ser alvo. No entanto, foi construído, pelo promotor do loteamento, 
um parque infantil com características semelhantes ao proposto no loteamento 33/80 – 
Urbanização da Maligueira, comprometendo-se os serviços camarários a repor no 
loteamento em epígrafe um outro equipamento com as mesmas características ao proposto, 
logo que se justifique a sua utilização.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com as 
informações prestadas pelo Departamento de Obras Mu nicipais datada de 18/11/04 e 
pela Divisão de Espaços Verdes datada de 28/10/04 d elibera por unanimidade 
autorizar a recepção provisória das infra-estrutura s do loteamento e a redução das 
garantias bancárias n.º 1.729, n.º 1.730 e n.º 1.73 1 para 10% do seu valor inicial, 
emitidas pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Le iria, C.R.L., que ficarão cativas 
até à recepção definitiva das infra-estruturas que as mesmas caucionam, devendo 
para o efeito ser elaborado o respectivo auto de re cepção. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

T – 117/2004 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA DO 1 º. CEB DE AZOIA -  
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO  

N.º 1737/04 Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais propondo 
a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em epígrafe, com 
vista à abertura de um concurso público, nos termos do n.º 2 do art.º 47º e n.º 1 do art. º 48 
do Decreto Lei n.º 59/99 de 2 de Março, no valor estimado de €209.723,00. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais. delibera por unan imidade aprovar o respectivo 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar  abrir um concurso público 
nos termos do n.º 2 do art.º 47º e n.º 1 do art. º 48 do Decreto Lei n.º 59/99 de 2 de 
Março, no valor estimado de €209.723,00. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1738/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 3 de Dezembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.386.200,98, sendo de Operações 
Orçamentais €2.452.449,05 e de Operações de Tesouraria €1.161.182,92. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 
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PAGAMENTOS 

N.º 1739/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 29 de Novembro a 3 de Dezembro de 2004, correspondente às 
Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 9554, 9676 a 9678, 9712, 9812 a 9818, 9821, 9858, às 
Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 566, 571, 572 a 602, e às Ordens de Pagamento 
de Facturas n.ºs: 8571, 8572, 9303, 9305, 9388, 9390, 9394, 9411, 9419, 9632, 9634, 9645, 
9681,  9717, 9726, 9727, 9730, 9732, 9733, 9737, 9744, 9753 a 9758, 9763 a 9766, 9768 a 
9771, 9773, 9775 a 9786, 9788 a 9790, 9802, 9808, 9809, 9811, 9819, 9820, 9824, 9825, 
9836 no valor total de  €637.710,62. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

LEIRIA VIGILANTE – CONSTRUÇÃO LEGAL  

N.º 1740/04 Presente uma proposta dos senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista que a seguir se transcreve: 

“O munícipe moderno é cada vez mais informado, exigente e atento para as questões do 
urbanismo, quer sejam nas cidades quer sejam no meio rural. No entanto, a sua 
participação, envolvimento e colaboração é ainda baixo no acompanhamento do 
crescimento urbanístico dos espaços considerados no seu todo, facto que se confirma pela 
pouca participação dos cidadãos nas discussões públicas dos diferentes planos de 
ordenamento e ainda pelo facto das denúncias de obras ilegais serem geralmente feitas 
apenas por vizinhos descontentes. 

Algumas pessoas encaram, ainda, as denúncias de construções ilegais, como um acto 
desnecessário feito por um delator que se pauta por excesso de zelo, ou por alguém que 
tem qualquer interesse pessoal associado a essa denúncia, ou ainda como um acto 
vingativo de um vizinho insatisfeito ou mal-humorado. 

Geralmente, o denunciante que não deseja ser marcado como delator ou pessoa odienta, e 
que certamente deseja evitar qualquer tipo de retaliação no futuro, utiliza o expediente dos 
recados ou o das expressões do tipo “ouvi dizer que”/ “as pessoas dizem”, para fazer 
chegar a sua queixa. Sabemos, por isso, que temos que encontrar um sistema de denúncia 
mais eficaz e participativo, e que proteja o denunciante destes estigmas. 

Depois da denúncia da construção ilegal da casa do Presidente da Concelhia do PSD de 
Leiria, várias foram as pessoas que advertiram o PS pelo caminho difícil que estavam a 
querer trilhar, e pelo combate perdido à partida contra um manto de interesses instalado que 
não tinha rosto, mas que existia e que tudo iria fazer para continuar as coisas como estão. 

Os vereadores do PS não podem ser indiferentes a este tema, e tem por isso um desejo 
profundo e inamovível de inverter este sentimento de impunidade dos que prevaricam na 
construção, e de dar um sinal claro que denunciar uma construção irregular não é um acto 
inútil, mas sim um acto nobre, de justiça, de participação cívica e de defesa dos interesses 
colectivos. 

Se a Câmara de Leiria não tiver uma atitude firme e espevita de autoridade e de reforço na 
fiscalização, não só será acusada de passiva, como eventualmente de conivente. 
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Como o PS não quer ser cúmplice desta situação, vem propor nesta reunião de Câmara a 
preparação e lançamento no inicio do mês de Janeiro de 2005, de uma campanha 
informativa em todo o concelho denominada “Leiria Vigilante – Construção Legal”. 

Esta campanha informativa tem dois objectivos elementares: 

sensibilizar de uma maneira pedagógica os leirienses para o respeito das regras de 
construção, contribuindo assim para um maior esclarecimento sobre o cumprimento da Lei e 
para o desenvolvimento harmonioso do espaço. 

Incentivar os leirienses a serem aliados da Câmara na fiscalização das obras do concelho, 
criando um espaço de sugestões e de denuncia de obras possivelmente clandestinas. 

Recorrendo a meios como anúncios, cartazes, folhetos e outros instrumentos informativos, a 
Câmara de Leiria através desta campanha, convida os leirienses a acompanhar e a vigiar a 
construção urbanística dos espaços, podendo apresentar sugestões e enunciar eventuais 
construções ilegais através de uma linha telefónica específica, através de um endereço de 
correio electrónico, ou através de uma caixa de sugestões/denúncias que serão colocadas 
nas sedes das Juntas de Freguesia e em outros espaços de acesso público. 

Paralelamente a esta campanha de sensibilização os vereadores do PS propõem que no 
orçamento de 2005, haja um reforço das verbas nos serviços de fiscalização da Câmara, de 
modo a dotar estes serviços de meios humanos e materiais capazes de acompanhar este 
esforço acrescido de vigilância e controlo.” 

Sobre esta proposta, a Senhora Presidente  começou por dizer que não concordava com 
os considerandos da proposta. 

Embora com alguns aspectos interessantes, a proposta globalmente não lhe parece a mais 
correcta já que deverão ser os serviços camarários a assumir o seu trabalho e não transferir 
essa responsabilidade para o cidadão comum. A denúncia não deve ser instrumento de 
gestão, nem  o cidadão comum sobrepor-se ao trabalhos dos fiscais. 

Concorda sim com o lançamento de uma campanha mas que vise sensibilizar para o 
respeito das regras de construção legal de modo a que haja um crescimento harmonioso do 
concelho. 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque  apresentou a seguinte declaração: 

“Considero a proposta apresentada muito interessante e com pontos positivos, a que 
acresce a oportunidade de mais uma vez se poder abordar este assunto em reunião de 
Câmara. 

Não concordo com a figura de cidadão delator. Choca-me esta situação, de cidadãos 
intervirem na vida pública de forma negativa, agindo por denúncia, com o risco que existe 
de poder  vir a ser retaliado, intimidando ou até denunciado pela divulgação do seu acto e 
sofrer dissabores por esse facto. É uma acção que não compete ao cidadão, mas sim aos 
serviços de fiscalização, que devem ter uma maior eficácia e eficiência. 

Tal como já referi anteriormente, concordo com o reforço dos serviços de fiscalização, que 
devem ter uma maior actuação, maior celeridade e mais meios para desempenhar as suas 
actividades. Já abordei nesta Câmara, o caso dos automóveis ao dispor da fiscalização, que 
pela sua escassez os impede de sair à rua para vistoriar. E isso não devia acontecer, 
porque é a estes que, como funcionários da Câmara, cabe a vigilância e denuncia das 
ilegalidades e não ao cidadão comum. Não vamos, portanto, inverter os papeis. 
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Convém também que a Câmara publicite a acção dos seus fiscais, que o público em geral 
conheça a sua acção, a possa comentar entre pares, reprovar assim a acção de quem 
comete obras ilegais e que continua a fazê-lo, apesar de avisado, multado e até ter sofrido 
embargo de obra. Devem ser colocados “placards” bem visíveis a denunciar a obra não 
aprovada, ilegal ou embargada, e com o valor da coima a aplicar, que nestes casos 
recomendo que seja o valor máximo, de forma a ser dolorosa, a mexer no bolso como se 
costuma dizer, com o intuito de desencentivar  este tipo de actuação. 

Por outro lado, e para além do que diz a Lei, como aqui tem sido referido pela Senhora 
Presidente, a Câmara tem de usar todos os meios ao seu dispor para dificultar a acção dos 
prevaricadores. Como também já referi, a Câmara, através dos SMAS, pode cortar o 
fornecimento da água, através da EDP não fornecer luz e através da via pública criar 
dificuldades de acesso à obra e à continuação dos trabalhos. Trata-se de um jogo ilegal, ao 
qual a Câmara não pode ficar a contemplar, sob pena de ser conivente com que prevarica. 

Contudo, e apesar destas medidas, a Câmara não se pode alhear do mercado empresarial 
que, exige celeridade e onde o tempo é dinheiro. O empresário muitas vezes não sente a 
Câmara como um aliado, mas como um “empata que demora, demora...” A Câmara tem que 
rever os seus mecanismos de resposta e de aprovação dos projectos, reduzindo prazo e 
contribuindo para uma maior celeridade na sua aprovação. Há projectos que têm imensa 
demora, com tempo de paragem muito arrastado nas várias “estações” (fiscalização, saída 
de correspondência, assinaturas oficiais, despacho dos técnicos ou Vereador, novos 
oficiais, reuniões da Câmara, etc., etc.). São circuitos demasiado demorados, onde tem de 
existir maior celeridade e redução de prazos, com necessidade de internamente se rever 
estes procedimentos. É isto que muitos empresários se queixam e a Câmara não pode ficar 
insensível às suas necessidades. 

Resumindo, na sequência da proposta em discussão, proponho: 

1. Reforço da fiscalização, com meios humanos no trabalho exterior em acções de 
fiscalização de obra, com todos os meios necessários ao seu desempenho. 

2. Publicidade através de “placard” no local de prevaricação, e noutros locais de fácil 
acesso ao público, com denuncia de obra ilegal e coima prevista. 

3. Actuação imediata da Câmara com os meios ao seu dispôr: corte de água e luz, 
ocupar a via pública obstruindo o acesso à obra, etc., etc.. 

4. Maior celeridade na aprovação dos projectos com o correspondente encurtamento 
de prazos.” 

A Senhora Presidente , sobre esta declaração concordou nalguns aspectos, que vêm aliás 
de acordo com a sua intervenção, mas que lhe merecem algumas reticências, 
nomeadamente a colocação de “placards” na obra já que seriam imediatamente retirados 
pelo prevaricador. 

Relativamente à questão do corte de energia e abastecimento de água à obra, essa 
situação já hoje acontece. O Município comunica a estas Entidades o Auto de Embargo, que 
interrompe a sua prestação de serviço.  

Poderia concerteza, no sentido de desencentivar acções futuras ser elaborado uma espécie 
de edital com todas as situações ilegais, edital esse afixado em locais de fácil acesso à 
população em geral, nomeadamente Átrio dos Paços do Concelho, juntas de freguesia, 
Boletim Municipal, entre outros. 
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Quanto ao ponto n.º 4, todos os processos presentes a reunião poderiam ser objecto de 
deliberação em minuta.  

Também o Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes  se mostrou satisfeito pela discussão e 
proposta conjunta do Executivo sobre esta matéria já que considera ser um assunto que a 
todos diz respeito. 

Terminada a discussão, foram aprovadas por unanimid ade as seguintes medidas: 

Sensibilizar de uma maneira pedagógica os leiriense s para o respeito das regras de 
construção, contribuindo assim para um maior esclar ecimento sobre o cumprimento 
da lei e para o desenvolvimento harmonioso do espaç o. 

Recorrendo a meios de informação e comunicação dive rsos, a Câmara de Leiria 
através desta campanha, convida os leirienses a aco mpanhar a construção 
urbanística dos espaços, podendo apresentar sugestõ es e casos de construções 
ilegais. A Câmara de Leiria irá igualmente publicit ar de uma maneira mais regular e 
visível as obras embargadas do Concelho. 

Paralelamente a esta campanha de sensibilização hav erá no orçamento de 2005, um 
reforço de meios nos serviços de fiscalização da Câ mara, de modo a dotar estes 
serviços de maior capacidade  para acompanhar este esforço acrescido de vigilância 
e controlo.” 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE O 
MUNICÍPIO DE LEIRIA E A "OÁSIS - ORGANIZAÇÃO DE APO IO E SOLIDARIEDADE 
PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL" 

N.º 1741/04 Pela Senhora Presidente Dr.ª Isabel Damasceno, foi presente a 
ENTFE.4794/04, da “OÁSIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração 
Social”, solicitando a realização de um Protocolo de Colaboração para a Prática da 
Hipoterapia. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente a minuta do protocolo de colaboração em 
epígrafe, cujo teor se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoterapia entre o Município de Leiria e a 
“Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social” 

Considerando que: 

- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e motor; 

- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 
recreação e mutuação; 

- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 
de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 
ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os utentes da OÁSIS; 
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- a OÁSIS dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil subsidiar a 
actividade na sua totalidade; 

- se trata de jovens e adultos com deficiência mental, sendo alguns completamente 
dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante do 
adulto, para a realização das várias actividades. 

Assim, entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro 
outorgante, e a “OÁSIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social”, 
reconhecida como instituição de utilidade pública, de acordo com a publicação na III.ª Série 
do Diário da República, n.º 40, de 17 de Fevereiro de 1992, com sede na Rua do Oásis, n.º 
11, Vale Sepal, Pousos, 2410 – 279 Leiria, como segunda outorgante, doravante designada 
por OÁSIS, representada por Clementina Fernandes, na qualidade de Presidente da 
Direcção é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo de colaboração para a prática de 
Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

- Normalizar o tónus muscular; 

- Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

- Mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

- Estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

- Desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

- Melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

- Melhorar o equilíbrio; 

- Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

- Melhorar a circulação e a respiração; 

- Melhorar a integração sensorial; 

- Inibir padrões de movimentos anormais; 

- Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

- Estimular a motivação; 

- Incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

- Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Obrigações da OÁSIS) 

A OÁSIS obriga-se a:  

a) disponibilizar duas monitoras para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 
Hipoterapia; 
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b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 
às instalações da OÁSIS, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 
listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 
hipoterapia; 

d) enviar à primeira outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 
Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, 
atribuindo, para o efeito, o valor mensal de €400,00 (Quatrocentos Euros) à OÁSIS, pela 
participação de 16 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Dezembro de 2004 e termina no dia 30 de 
Julho de 2005, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo 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.» 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo de 
colaboração em epígrafe delibera, por unanimidade a prová-la, conferir poderes à Sr.ª 
Presidente para proceder à sua assinatura e a atrib uir-lhe efeitos a 1 de Dezembro do 
corrente ano. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

ALARGAMENTO DO HORÀRIO DE FUNCIONAMENTO (ENTFE 3566 /04) 

N.º 1742/04 Presente a telecópia da representante legal da Firma Ramblas – 
Restaurante e Café, Ldª.. a manifestar total desacordo quanto à intenção do indeferimento 
referente ao alargamento do horário de funcionamento até às 4h00m, no estabelecimento 
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denominado “ABADIA”, sito na Rua Barão de Viamonte, n.º 43, em Leiria,  no dia 25 de 
Setembro do corrente ano.  

A Câmara, delibera por unanimidade manter o indefer imento pelos mesmos 
motivos constantes  da sua deliberação de 04/08/30 e face ao  parecer do Chefe de 
Divisão Administrativa, o qual se transcreve: “ Nos  termos do disposto nos artigos 
1.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio , e 3.º, n.º 1, do Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabel ecimentos de Venda ao Público 
e de Prestação de Serviços, os cafés, restaurantes e snack-bars (entre outros 
estabelecimentos) podem estar abertos até às 2h00 d e todos os dias da semana.     
O artigo 6.º daquele Regulamento, no seguimento do que dispõe o artigo 3.º do citado 
Decreto-Lei 48/86, permite que a câmara possa, ouvi dos os sindicatos, as 
associações patronais e as associações de consumido res, alargar (ou restringir) 
aquele limite horário "a vigorar em todas as épocas  do ano ou apenas em épocas 
determinadas" nos termos fixados no mesmo normativo . 

Trata-se, porém, de uma faculdade que a câmara, des de que estejam cumpridos os 
requisitos previstos no referido artigo 6.º do Regu lamento, pode exercer através de 
uma deliberação genérica dirigida a um número indet erminado de destinatários, ou 
seja, a todos os indivíduos ou entidades que se enc ontrem situados na localidade 
abrangida.  

Ora, por razões de segurança e de protecção da qual idade de vida dos cidadãos, 
nomeadamente o seu direito ao sossego e tranquilida de, a Câmara não deve alargar 
de forma indiscriminada nesta ou naquela localidade  os horários de funcionamento 
estabelecidos. 

Fora dessas situações, por falta de habilitação leg al, as câmaras não podem deliberar 
caso a caso. 

Apesar disso, a Câmara de Leiria, numa interpretaçã o bondosa e extensiva da lei, e a 
título excepcional, tem deliberado autorizar o alar gamento do horário de 
funcionamento dos estabelecimentos quando se trate do aniversário destes, 
procurando, desta forma, conciliar os interesses do s proprietários e seus potenciais 
clientes com o direito dos cidadãos ao sossego e tr anquilidade, particularmente dos 
que residem nas suas proximidades. 

E como excepção que é, não admite a sua aplicação a  outras situações, sob pena da 
total subversão dos horários de funcionamento fixad os e, consequentemente, da 
subversão do Regulamento Municipal e, sobretudo, do  Decreto-Lei 48/96. 

Se assim não fosse, corria-se o risco de todos - Câ mara e proprietários ou detentores 
dos direitos de exploração dos estabelecimentos - e nveredarmos por uma situação de 
ilegalidade.” 

** 

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

N.º 1743/04 Retirado 

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

N.º 1744/04 Retirado 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTROS 

N.º 1745/04 Presente o processo da Firma NELIANA –Confecções, Ldª.., a qual 
apresentou proposta fora do prazo, no dia 17 de Novembro do ano em curso, quando 
deveria ter sido recebida a 16 do referido mês, para adjudicação de um lugar cativo no 
Mercado de Venda Por Grosso do Falcão. 

A Câmara, considerando que, após a atribuição de lu gares  cativos no 
Mercado de Venda Por Grosso do Falcão, concedidos n a reunião de câmara de 
04/11/22, ficaram vários lugares disponíveis, e, fa ce à alteração do art.º 15.º do 
Regulamento do Mercado do Falcão, aprovado pela Ass embleia Municipal em 
04/09/30, delibera por unanimidade atribuir o lugar  n.º 193  ao concorrente “Firma 
NELIANA – Confecções, Ldª., pelo valor proposto par a base de licitação €250,00 , em 
virtude de ser a sua primeira preferência e reunir os requisitos expressos no art.º 13.º 
do citado Regulamento.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – RENATO ROS A DE OLIVEIRA E HELGA 
MARÍLIA QUENTAL DE SOUSA 

N.º 1746/04 Presente o ofício n.º 3298 de 04/11/2004, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, ENT 31702//04, acompanhado de um pedido apresentado 
por RENATO ROSA DE OLIVEIRA E HELGA MARÍLIA QUENTAL DE SOUSA, solicitando 
parecer para a criação de uma empresa na  actividade de “ Serviços de Limpeza 
Industrial ”, a localizar na Urbanização Nova Leiria, Lote 5 R/C Esq. – Almoinha Grande –  
Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Marrazes constante do ofício  1248/04, de 24 de Novembro de 
2004, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de  10 de Março, emitir parecer favorável 
à criação da empresa pretendida devendo possuir ins talações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

** 
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PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – JOAQUIM GO NÇALVES.  

N.º 1747/04 Presente o ofício n.º 3349 de 04/11/2004, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, ENT 3184/04, acompanhado de um pedido apresentado 
por JOAQUIM GONÇALVES, solicitando parecer para a criação de uma empresa na  
actividade de “ Comércio de Bebidas ”, a localizar na Rua da Moita R/C, “C”. – Cavalinhos 
–  Maceira - Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Maceira constante do ofício 746/04, de 23 de Novembro de 
2004, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de  10 de Março, emitir parecer favorável 
à criação da empresa pretendida devendo possuir ins talações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração.  

** 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – DUARTE NUNO  GOMES ROSA  

N.º 1748/04 Presente o ofício n.º 3297 04/11/2004, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, ENT.31689/04, acompanhado de um pedido apresentado por 
DUARTE NUNO GOMES ROSA, solicitando parecer para a criação de uma empresa na  
actividade de “ Comércio de Vinil e Equipamento DJ ”, a localizar na Rua da Barão de 
Viamonte n.º 74 Loja 8. –– Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria constante do ofício 1 316/04, de 24 de Novembro de 2004, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo da alínea a) do n.º 
2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emitir parecer favorável à 
criação da empresa pretendida devendo possuir insta lações adequadas e licenciadas 
para a sua laboração. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – AIDA MARIA  COUTINHO VIEIRA.  

N.º 1749/04 Presente o ofício n.º 3303 de 04/11/2004, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, ENT. 31690/04, acompanhado de um pedido apresentado 
por AIDA MARIA COUTINHO VIEIRA, solicitando parecer para a criação de uma empresa 
na  actividade de “ Comércio a Retalho  de Vestuário ”, a localizar no Centro Comercial 
Maringá, na Av. Cidade Maringá,  Loja 111.–– Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria constante do ofício 1 317/04, de 24/11/2004, anexo ao 
respectivo processo, delibera por unanimidade ao ab rigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 
24.º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emit ir parecer favorável à criação da 
empresa pretendida devendo possuir instalações adeq uadas e licenciadas para a sua 
laboração. 
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** 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – ROGÉRIO MA NUEL CARDOSO PEREIRA 
E LUÍS FILIPE CARREIRA JORGE.  

N.º 1750/04 Presente o ofício n.º 3311 de 04/11/2004, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, ENT.31690/04, acompanhado de um pedido apresentado 
por ROGÉRIO MANUEL CARDOSO PEREIRA E LUÍS FILIPE CARREIRA JORGE., 
solicitando parecer para a criação de uma empresa na  actividade de “Serviços de 
Canalização e Climatização ”, a localizar na Rua D. António da Costa n.º 27-B, Sala 1-2.º 
Esq.,  –– Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria constante do ofício 1 315/04, de 24/11/2004, anexo ao 
respectivo processo, delibera por unanimidade ao ab rigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 
24.º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emit ir parecer favorável à criação da 
empresa pretendida devendo possuir instalações adeq uadas e licenciadas para a sua 
laboração.  

** 

ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA E DE DISP ONIBILIDADE DE 
LIGAÇÃO PARA O ANO 2005 

N.º 1751/04 Presente o ofício dos SMAS com a 33674/04 dando conhecimento da 
actualização das “Tarifas de Venda de Água e de Disponibilidades de Água” aprovadas pelo 
Conselho de Administração em 16.11.04, a fim de serem apreciados e aprovados pela 
Câmara, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes , teceu críticas a esta proposta, começando por 
afirmar considerar uma proposta inaceitável, já que é muito superior à taxa de inflação 
esperada para 2005, e de não existir uma previsão de custos para 2004, apesar das 
estimativas apontarem para um aumento de 22% de 2003 para 2005. 

Considerou ainda inaceitável um aumento de consumo estimado de 2% de 2004 para 2005, 
e um aumento de custos de 11%. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque  comunicou que votariam contra, por considerar a 
proposta de aumento exagerada, bastante superior à taxa de inflação prevista. “È um 
acréscimo muito significativo e a proposta não vem sustentada com um esforço na redução 
dos custos de exploração e distribuição, de forma a não penalizar tanto os consumidores, 
até porque o custo real da água já se encontra bem abaixo do preço de quem a utiliza.” 

Por outro lado, não compreende que o Estado e outras pessoas de direito público, que tanto 
invocam o principio de utilizador/pagador tenham preços baixos, mais favoráveis que os de 
outros consumidores. E considera que os escalões de consumo doméstico se encontram 
desactualizados por baixo, sugerindo a reformulação dos metros cúbicos de consumo de 
água, propondo o seu aumento para o dobro, em virtude de as famílias presentemente 
gastarem mais água. 
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Declaração da Senhora Vereadora Eng. Isabel Gonçalv es: 

De acordo com o art.º 3º, do Decreto Regulamentar nº23/95, de 23 de Agosto, a entidade 
gestora de serviço deve assegurar o equilíbrio económico e financeiro do serviço, com um 
nível de atendimento adequado. 
O Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, recomendou em Janeiro 
de 2003, que cada município implemente um sistema de tarifas que cubra os custos 
inerentes ao adequado funcionamento e controlo dos sistemas. 
Ora verificamos pela análise da proposta de ajustamento das tarifas de água para o ano de 
2005, em que se prevê um aumento de 4,78% no tarifário, que os custos de exploração 
globais registaram um aumento de 12,9%, enquanto que os custos só de distribuição 
registaram um agravamento de 24,3%, contrariando em larga medida o que vinha a ser um 
pressuposto de gestão, ou seja a procura e a concretização de soluções e medidas que 
conduziam a diminuição dos custos de exploração, como sejam um mais eficiente controlo 
de perdas e uma melhor gestão do funcionamento de equipamentos electromecânicos, que 
conduza a menores consumos de energia eléctrica. 
Por outro lado refere-se como justificação, o estado de degradação dos sistemas de 
distribuição de água, designadamente o da zona sudeste, sistema este que ainda não 
chegou ao fim da sua vida útil e ainda aumentos de custos de consumíveis, gasóleo, 
energia eléctrica, custos com pessoal e outros. 
Ora entendo que deveria haver uma preocupação acrescida no sentido de serem tomadas 
medidas de conservação e manutenção dos sistemas existentes em boas condições, 
evitando a sua degradação e para um adequado serviço, como é exigido. È sempre mais 
barato conservar o existente do que fazer de novo. 
Acresce ainda que durante o ano de 2003 não se verificaram aumentos de combustíveis e 
outros que justifiquem tais agravamentos de custos, nem tão pouco de pessoal que sendo 
funcionários públicos não viram aumentados os seus vencimentos. 
Mesmo atendendo ao pressuposto de cálculo que é utilizado na proposta, de aumentos 
previsíveis dos custos de exploração de 11%, para 2004 e para 2005, o aumento percentual 
bastante no tarifário, para a sua cobertura, seria da ordem dos 2,5%, continuando a não se 
justificar o aumento proposto de 4,78%. 
Em minha opinião não podem continuar a ser os clientes do serviço, os consumidores de 
água do concelho de Leiria a suportar os custos de uma gestão menos eficiente do sistema, 
que conduziu ao agravamento dos custos de exploração verificado, razão pela qual o meu 
voto é contra esta proposta de aumento das tarifas de venda de água e de disponibilidade 
de ligação para o ano de 2005. 

O Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho  relativamente à intervenção da Sr.ª Vereadora 
Eng.ª Isabel Gonçalves fez os seguintes comentários: 

 “São efectivamente estranhas as considerações apresentadas pela Senhora Vereadora, 
dado que o esforço de investimento, sobretudo de substituição e reabilitação das redes que 
tem sido feito nos últimos anos com reflexo nas tarifas apresentadas, é consequência e 
exigência absoluta da ausência desses mesmos investimentos nos anos em que a Senhora 
Vereadora foi a responsável directa pela gestão dos SMAS em Leiria. 
Se na altura a gestão tivesse sido eficiente, concerteza que actualmente poderíamos estar a 
praticar tarifas atractivas para o consumidor. “ 

A Senhora Presidente , considerando a água como um bem precioso entende que a 
proposta apresentada pelos SMAS é uma proposta equilibrada. 
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O aumento proposto é idêntico ao do ano passado não obstante os investimentos realizados 
terem sido substancialmente superiores aos do ano anterior, sobretudo em investimentos de 
substituição (requalificação de rede).  
Quanto à 2.ª parte dos considerandos do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, considerou terem 
sentido no que diz respeito à questão do Estado e à necessidade de haver tarifas especiais 
para as famílias numerosas, situação esta que já está a ser estudada pelos responsáveis 
dos SMAS. 

Terminada a discussão,  a Câmara delibera por maior ia, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar 
a proposta do Conselho de Administração dos SMAS, s endo as seguintes as novas 
tarifas: 

a) Consumos comerciais e industriais, incluindo o d e empresas públicas, por 
m3: 

. a.1) – 1.º escalão – de 0 a 100m 3 ...................................... €0,8200; 

. a2) – 2.º escalão – de 101 a 1.000m 3 ................................ €1,1100; 

. a3) – 3.º escalão – superior a 1.000m 3.............................. €1,8400. 
b) Consumos públicos por m 3: 
. b1) – Autárquico ................................ ................................ €0,4500; 
. b2) – Estado e outras pessoas de direito público .......... €0,9300; 
c) Consumos avulso e ligações provisórias ......... .......... €1,8000. 
d) Consumos de instituições privadas de beneficênci a e de famílias 

comprovadamente necessitadas, manter .............. ......     €0,2500; 
e) Consumos domésticos, que se consideram todos aqu eles não incluídos em 

qualquer das alíneas anteriores por m 3: 
. e1) – 1.º escalão – de 0 a 5m 3............................................ €0,4600; 
. e2) – 2.º escalão – de 6 a 10m 3.......................................... €0,7300; 
. e3) – 3.º escalão – de 11 a 20m 3........................................ €1,1000; 
. e4) – 4.º escalão – superior a 20m 3 .................................. €1,8400. 
Observação : Quando as leituras dos contadores forem efectuada s com 
intervalos de tempo superiores a um mês, os valores  constantes das alíneas a1), 
a2), e1), e2) e e3), serão corrigidos com um factor  igual ao número de meses que 
decorrer entre leituras consecutivas. 
f) Tarifa de disponibilidade de ligação de água: 
. Para 3m 3 .............................................................................. €2,45 
. Para 5m 3 .............................................................................. €4,08 
. Para 7m 3  ............................................................................. €5,71 
. Para 10m 3 .............................................................................€8,15 
. Para 20m 3 ............................................................................ €16,30 
. Para 30m 3 ............................................................................ €24,45 
. Para 60m 3 ............................................................................ €48,90 
g) Para maiores calibres o valor da tarifa será fix ado pela entidade responsável 

pelo fornecimento de água, caso a caso, sempre em f unção do preço médio de venda 
de cada m 3 de água. 

Votaram contra os Senhores Vereadores Dr. Gonçalo L opes, Dr. Hélder Roque, 
Eng. Isabel Gonçalves. A Senhora Vereadora Dr.ª Mar ia Manuela Santos absteve-se 
nesta votação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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** 

PONTO NÚMERO DEZ 

GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1752/04 Presente o ofício do Grupo Desportivo de Monte Real, datado de 22/11/04, 
ENT.33534/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 5 de Dezembro de 2004. 

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1753/04 Presente a telecópia  do Núcleo Sportinguista de Leiria, datado de 25/11/04, 
ENT.4939/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera unanimidade autorizar a cedência  com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 18 
de Dezembro de 2004. 

** 

ISLA – SEGURO DE INSTALAÇÕES 

N.º 1754/04 Presente o ofício do ISLA n.º 575/04 com a ENT 25173/04, solicitando 
autorização para efectuar um seguro das instalações cedidas, no âmbito do protocolo 
celebrado entre a CML e aquela instituição. 

A Câmara, considerando a cláusula n.º 4 do protocol o existente entre o 
Município de Leiria e o ISLA, delibera por unanimid ade autorizar o ISLA a efectuar o 
referido seguro. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DAS CORTES – TRANSFERÊNCIA DE VE RBA 

N.º 1755/04 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Cortes, n.º 441, datado de 
2004/10/08, ENT.33538/04, solicitando apoio para pagamento no valor de €104,00 do 
trabalho da Auxiliar da Acção Educativa desenvolvido no Jardim de Infância de Reixida, no 
período entre 23 de Junho e 9 de Julho, conforme o mapa anexo, dado que a AAE dos 
quadros desta autarquia se viu impedida do exercício das suas funções. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea g) do n.º 3 do Art.º 19.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, lhe compete a  gestão do pessoal não docente da 
Educação Pré-Escolar, conjugada com a alínea l) do n.º 1 do Art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, delibera por unanimidade  concordar com a proposta 
apresentada e transferir a verba de €104,00 (cento e quatro euros), para a Junta de 
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Freguesia de Cortes, para fazer face aos encargos h avidos com o funcionamento do 
Jardim de Infância de Reixida. 

** 

ALDEIA DE NATAL – APOIOS 

N.º 1756/04 Presente uma informação do Senhor Vereador da Educação e Cultura, que é 
do seguinte teor: 

 “Informação/Proposta 
No âmbito do Projecto “Aldeia de Natal” foram atribuídos à CML os seguintes apoios: 

Patrocinador Modalidade do apoio Valor 
Região de Leiria 
Rua José Estevão 6-12 
2400 – 168 Leiria 
N.º Cont. 500 096 805 

Modalidade C 
Cedência de Serviços 

€2700,00 

Epal – Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, SA 
Av. da Liberdade 24 
1250 – 144 Lisboa 
N. º Cont. 500 806 840  

Modalidade C 
Cedência de material 

€2700,00 

Óptica Cunha Fonseca 
Rua da Graça, 4 
2400 – 150 Leiria 
N.º Cont. 502 547 812 

Modalidade B 
Pagamento de serviços e/ou materiais 

€2700,00 

Fénix Intersegur – Serviço de Prevenção e 
Segurança, L.da 
( Delegação de Leiria ) 
Rua João XXI, N.º 7 
2410 – 114 Leiria 
N. Cont. 502 828 510 

Modalidade A 
Atribuição de verba a autarquia 

€2700,00 

Pluricanal Telecomunicações 
Av. General Humberto Delgado, 21 
2410 – 250 Leiria 
N. Cont. 503 608 424 

Modalidade C 
Cedência de Serviços 

€2700,00 

Fundação Caixa Agrícola de Leiria 
Av. Combatentes da Grande Guerra, 33 
2400 – 123 Leiria 
N.º Cont. 506 955 710 

Modalidade  B 
Pagamento de serviços e/ou materiais 

€2700,00 

Generali, Companhia de Seguros 
Av. Duque de Ávila, 114 
1069 – 047 Lisboa 
N.º Cont. 980 060 613 

Modalidade B 
Pagamento de serviços e/ou materiais 

€1700,00 

Rádio Central FM 
Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, Lt 8 – Lj 1 
Apartado 496 
2401 – 975 Leiria 
N.º Cont. 502 931 825 

Modalidade C 
Cedência de serviços 

€1700,00 
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Portucel – Empresa Produtora de 
Embalagens de Cartão, SA 
Estrada dos Pinheiros 
Marrazes 
2400 – 444 Leiria 
N.º Cont. 503 060 747  

Modalidade A 
Atribuição de verba à autarquia 

€1700,00 

Construções JJR & Filhos  
Rua da Capela n.º 4 
Quinta da Sardinha 
2495 – 185 Sta. Catarina da Serra 
N.º Cont. 502 197 714 

Modalidade A 
Atribuição de verba à autarquia 

€750,00 

New Boston Select, ldª 
Rua João Chagas, n.º 53, 2.º andar, porta 
203 
1495-072 Algés 
N.º Cont: 504 225 936 

Modalidade A 
Pagamento de serviços e/ou materiais 

€200 

Americana – Papelarias, Livrarias e 
Equipamentos 

1500 balões e 25 Sticks de cera multicor Apoio com 
brindes 

Região de Turismo Leiria/Fátima Materiais promocionais, sacos, postais, lápis 
e esferográficas 

Apoio com 
brindes 

Plastval Material informativo sobre reciclagem Apoio com 
material 

TOTAL €22.250,00 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade aceitar os apoios 
concedidos pelas diversas entidades no âmbito do Pr ojecto “Aldeia de Natal”. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

LIMPEZA E REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DOS MILAGRES - TE RMINUS DOS 
TRABALHOS PREVISTOS 

N.º 1757/04 Relativamente ao assunto em epígrafe e dado o terminus dos trabalhos 
previstos apresenta-se o relatório final, do qual faz parte integrante o levantamento de todas 
as situações dúbias encontradas, no que respeita a descargas de efluentes nas linhas de 
água intervencionadas (Ribeira dos Milagres e afluentes). Propõe-se, assim, o envio do 
mesmo à Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, bem como o 
envio de documento de agradecimento às Juntas de Freguesia envolvidas, 
respectivamente, pela colaboração prestada – Junta de Freguesia de Marrazes, Junta de 
Freguesia de Regueira de Pontes, Junta de Freguesia de Milagres, Juntas de Freguesia de 
Bidoeira e Junta de Freguesia de Colmeias.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e reconhecen do a importância 
ambiental da intervenção realizada e a necessidade de regularização das situações 
apresentadas no Relatório delibera por unanimidade autorizar a apresentação do 
mesmo à Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regi onal do Centro e expressar 
o seu agradecimento às Juntas de Freguesia interven ientes por toda a colaboração 
prestada ao longo dos trabalhos, imprescindível ao cabal desenvolvimento dos 
mesmos. 
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** 

PONTO NÚMERO DOZE 

COOPERAÇÃO COM S. DOMINGOS (GUINÉ-BISSAU) 

N.º 1758/04 A Escola Superior de Educação de Leiria (ESEL), através do Presidente do 
seu Conselho Directivo, endereçou, em Agosto do presente ano, correspondência a 
informar que, na sequência de acções de cooperação desenvolvidas com a República da 
Guiné-Bissau, haviam sido estabelecidos contactos com uma Organização Não 
Governamental (ONG) local denominada “Acção para o Desenvolvimento”, cujo principal 
responsável é Carlos Schwarz da Silva, um engenheiro agrónomo, cujos estudos efectuou 
em Portugal e de ascendência portuguesa. 

 Os contactos posteriormente estabelecidos pelo responsável da ONG “Acção para o 
Desenvolvimento”, aquando de uma visita particular efectuada à Escola Superior de 
Educação de Leiria, levaram a que fosse solicitado o apoio daquela Escola no sentido de 
interessar a Câmara no estudo de formas de cooperação que permitissem a criação de 
apoio, nomeadamente, para o chamado sector de S. Domingos, uma das zonas da Guiné-
Bissau com maiores potencialidades nos domínios agrícola, comercial e turístico. 
 Pretendia também aquele responsável, que fosse perspectivada a possibilidade de 
iniciar uma cooperação visando o possível estabelecimento, a mais longo prazo, de uma 
geminação com S. Domingos. Reputando a proposta de muito interesse, o Presidente do 
Conselho Directivo da ESEL, enviou documentação sobre S. Domingos.       
 Por despacho de 2004/09/01, a Sr.ª Presidente endereçou para o Gabinete de 
Cooperação Externa a referida documentação, tendo sido dado conhecimento aos 
vereadores responsáveis pela área das geminações, Dr. Vítor Lourenço e Dr.ª Manuela 
Santos, da pretensão solicitada. 
 É sobejamente conhecida a dificuldade de articular acções com cidades dos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), dados os encargos que as mesmas 
acarretam para os municípios, podendo-se, contudo, tornear um pouco esta situação, desde 
que se estabeleçam parcerias com as ONG vocacionadas para este tipo de trabalho e que 
conseguem formalizar candidaturas a fundos comunitários, além dos apoios provenientes 
das próprias instituições. 
 Dado o excelente trabalho que tem sido desenvolvido pelo Instituto Marquês de Valle 
Flôr (IMVF), uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) e cujo 
principal objectivo é a realização de programas de ajuda humanitária, de educação e de 
cooperação para o desenvolvimento económico, cultural e social, bem como a realização de 
estudos científicos nos vários domínios, em particular nos países de língua portuguesa, com 
presença desde 2000 em todos eles (Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. 
Tomé e Príncipe, Timor Leste e Brasil), foi realizada uma reunião na sede desta instituição, 
em que estiveram presentes responsáveis pelo IMVF, pela ONG “Acção para o 
Desenvolvimento”, ESEL e CML, com vista ao estabelecimento de uma parceria que 
pudesse, oportunamente, desencadear algum apoio a S. Domingos, uma vez que o IMVF já 
ali está implantado através do incremento de novas tecnologias agro-alimentares na zona 
litoral norte. 
 Dessa reunião, ficou patente a disponibilidade do IMVF em colaborar com esta 
Câmara no apoio a prestar a S. Domingos, concedendo algum suporte logístico e também 
para proceder à formalização de candidaturas a fundos comunitários ou outros, para a 
realização de eventuais projectos, cujos estudos serão, oportunamente, efectuados. 
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 Assente ficou, também, a formalização de um convite para que uma pequena 
delegação desta Câmara se desloque, no próximo mês de Janeiro, a S. Domingos, na 
Guiné-Bissau, para, in loco, se inteirar das carências mais prementes e com o apoio do 
IMVF serem estudadas as formas de cooperação. 
 No entanto, dado que a ONGD Instituto Marquês de Valle Flôr e a Câmara Municipal 
de Loures organizaram, em 24 de Novembro, a conferência “Os Desafios da Cooperação e 
o Desenvolvimento Local”, o Gabinete de Cooperação Externa fez-se representar na aludida 
conferência, tendo sobressaído, dos assuntos tratados, o papel desempenhado pelas 
ONGD e as Câmaras Municipais que têm Acordos de Cooperação e Amizade ou de 
Geminação com cidades dos PALOP.  
 Foi exemplo da funcionalidade destas parcerias, o facto de Catió, cidade da Guiné-
Bissau, geminada com Santa Maria da Feira, ter solicitado o apoio para a recuperação do 
seu mercado municipal, cuja cobertura e fachada tinham desabado, mas dado o orçamento 
do arranjo ser incomportável para a possibilidade da Câmara em o executar, somente com a 
intervenção de uma ONGD o projecto avançou, graças aos fundos comunitários obtidos 
através desta. 
 Também nesta conferência, foram estabelecidos contactos com responsáveis do 
IMVF, tendo ficado assente a sua deslocação, proximamente, a esta Câmara, para 
apresentação da sua obra e dos objectivos a traçar em relação a S. Domingos, levando em 
linha de conta as actividades que estão a ser desenvolvidas pelo Instituto Politécnico de 
Leiria, através da ESEL, em território guineense. 

A Câmara, ao tomar conhecimento deste assunto, deli bera por 
unanimidade prosseguir os contactos com a ONGD Inst ituto Marquês de Valle Flôr, 
para, em parceria, prestar eventual apoio a S. Domi ngos. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

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

N.º 1759/04 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 1760/04 Retirado 

** 
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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 o seguinte assunto: 

 

FESTIVAL DE TUNAS DA CIDADE DE LEIRIA - I COLIPO - ALARGAMENTO DO 
HORÁRIO  DE  FUNCIONAMENTO  (ENT. 34355/04) 

N.º 1761/04 Presente a carta subscrita pelos representantes das seguintes entidades: “A 
Trovantina”, “A.E. – ESTG”, “Anubis Bar”, “Estrebaria”, “Os Filipes”, “Ozono Bar”, “Pátio do 
Barão” e “Alibi Discoteca”, informando que, no próximo dia 7 de Dezembro, entre as 
21h30m e as 00h30m, no auditório da ESTG, a Trovantina irá organizar o seu primeiro 
festival de tunas académicas, o qual será de beneficência a favor dos Bombeiros 
Voluntários de Leiria. 

Na sequência deste festival, pretendem levar as tunas participantes para o Largo 
Cândido dos Reis (Terreiro), pelo que solicitam autorização para os Bares do Terreiro 
(acima mencionados) poderem prolongar o horário de funcionamento até às 3h00m, e a 
Discoteca Alibi até às 5h00m.  

A Câmara, delibera, por unanimidade deferir o pedid o a título excepcional, 
nos termos do n.º1, do art.º 6.º, do Regulamento Mu nicipal dos Horários de 
Funcionamento, apenas em relação ao prolongamento a té às 3h00m, do horário de 
encerramento dos Bares do Terreiro, que subscrevera m o pedido, atendendo a que se 
trata de um evento juvenil de interesse cultural, d evendo manter-se o horário habitual 
de encerramento da Discoteca Alibi (4h00m). 

** 

FEIRA ANUAL DE VERÃO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO 

N.º 1762/04 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães uma proposta que a seguir se 
transcreve: 

Considerando que: 

A Praia do Pedrógão é um lugar de elevado interesse turístico, muito frequentada 
nos passeios de fim de semana; 

A grande concentração de pessoas que aí ocorre torna-a apetecível para a prática 
do comércio ambulante e de levante; 

 Quer a Junta de Freguesia, quer os moradores consideram e manifestam  que a 
forma de venda que aí tem vindo a ser exercida não se coaduna com a organização, 
disciplina e qualidade que a Praia do Pedrógão justifica e exige; 

 Importa organizar e dignificar esta actividade  melhorando a sua convivência com o 
meio envolvente; 
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nos termos do n.º 2 do art.º 2 do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de 
Leiria, PROPÕE-SE: 

1. Que a actividade de venda sedentária, de forma não definitiva, na Praia do 
Pedrógão passe a realizar-se do seguinte modo: 

1.1.Em regime Feira Anual entre 15 de Junho e 30 de Setembro, segundo  
Regulamento a divulgar anualmente, por edital, , nos termos no Art.º 94  do 
Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria 

1.2. Em regime de mercado semanal de levante , aos sábados e domingos, 
durante os meses de Outubro a Maio, subordinada ao regulamento dos mercados de 
levante de Leiria. 

1.3. Em regime de venda ambulante, sujeita ao Regulamento da venda 
ambulante de Leira  

Analisada a Proposta, a Câmara delibera por unanimi dade aprová-la, bem 
como o Regulamento, que será homologado pela Senhor a Presidente da Câmara. 

** 

CALENDARIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL (MARINGÁ) E DO MERCADO DE 
LEVANTE DE LEIRIA DURANTE A PRÓXIMA ÉPOCA DE NATAL 

N.º 1763/04 Considerando que os dias de Natal e de Ano Novo são ao Sábado, dia 
de Mercado a Câmara delibera por unanimidade altera r as datas de realização dos 
seguintes Mercados como abaixo se indica: 

MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA (MARINGÁ) 

Realizar-se-á  nas Sextas-feiras, dias 24 e 31 de D ezembro, e estará encerrado, além 
dos Sábados e Domingos seguintes, também as Segunda s-feiras dias 27 de 
Dezembro e 3 de Janeiro.   

MERCADO DE LEVANTE DE LEIRIA 

Realizar-se-á  nas Sextas-feiras, dias 24 e 31 de D ezembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e vinte 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 6 de Dezembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A TÉCNICA PROFISSIONAL MUSEOGRAFIA PRINCIPAL 

___________________________ 
 


