
Acta n.º 38 
Aos vinte e dois dias do mês de Novembro 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  

** 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos , 
esteve ausente da reunião por motivos devidamente justificados. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes e Dr.ª Mar ia 
Manuela Santos entrarem mais tarde como adiante se fará referência. 

** 

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

** 

O Dr. Sérgio Silva, Director do Departamento de Administração Geral, entrou 
mais tarde como adiante se fará referência. 

** 

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

** 

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: 



930/01  COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM, LDª. 

628/02  FIPOLEIRIA SUPERMERCADOS, LDª. 

425/04  JOSÉ PEDRO BERNARDO CORREIA BRÁS 

484/04 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MONTE 
REDONDO 

618/04  MANUEL DE CARVALHO DA COSTA CARDADOR 

1304/04 AUTORIDADE DE SAÚDE DE LEIRIA / PARECER PRÉVIO 

341/98  COMILIS – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDª. 

327/01  BASCOL II -PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

1077/01 L.G. LAGOA & GASPAR, LDª. 

325/03  HENRIQUE & GAMEIRO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª. 

944/03 NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA APPC – ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL 

819/04  FRANCISCO HENRIQUES 

880/04  LAURINDA RIBEIRO CARREIRA MÓNICO 

1007/04 PEDRO JOSÉ FONSECA SANTOS 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE VISTORIA: 

VIST. 20/04 MARIA ADELINA RIBEIRO CRUZ 

PONTO NÚMERO TRÊS 

LOT. 4/2001 GILMAT. LDª. 

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

LOT. 452/70 FAUSTINO RODRIGUES MANSO E OUTRO 

LOT. 27/90 JOSÉ RODRIGUES 

LOT. 3/01 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

T – 06/2004 REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO PEDRÓGÃO – 
COIMBRÃO - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 



PONTO NÚMERO CINCO 

• RESUMO DE TESOURARIA 

• PAGAMENTOS 

• FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 

• XXX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PONTO NÚMERO SEIS 

• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA – NOMEAÇÃO DE NOVO ADMINISTRADOR 
NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO SETE 

-  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS COXOS - 2.ª SESSÃO DE FADOS 
(ENT.29680/04) 

-  VI JORNADAS DA JUVENTUDE DE LEIRIA - APOIOS 

PONTO NÚMERO OITO 

-   ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS – NÚCLEO DE 
LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 
DE LEIRIA. 

-  TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ALTERAÇÃO 

• ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DO 1.º 
CEB DA QUINTA DO ALÇADA – APEQA 

• ISLA – SEGURO DE INSTALAÇÕES 

PONTO NÚMERO NOVE 

2004 DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA O JARDIM INFÂNCIA DE 
SOUTO DA CARPALHOSA PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO RAINHA SANTA ISABEL 

2005 DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA A ESCOLA 1º CEB DE 
MACHADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CEB DE MACHADOS 

2006 DOAÇÃO DE DOIS AQUECEDORES PARA A ESCOLA 1.º CEB DE OUTEIRO 
DA FONTE PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMOR 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL, SITO 
NA AVENIDA CIDADE DE MARINGÁ, LEIRIA - DIJ 

2007 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO OESTE E 
ESTREMADURA – APOIO 

-  PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CEMITÉRIO DE 



MONTE REAL 

2008 PROJECTO DA FONTE DAS OLHALVAS 

PONTO NÚMERO ONZE 

-  CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE LUGARES CATIVOS NO MERCADO DE 
VENDA POR GROSSO DO FALCÃO (TÊXTEIS, CALÇADO E AFINS) – 
(INT.11565/04) 

PONTO NÚMERO DOZE 

2009 PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO/INFRA-
ESTRUTURAS (CANDIDATURA DE DEZEMBRO DE 2004) 

2010 GALARDÃO MUNICIPAL DO DESPORTO – ÉPOCA 2003/2004 

2011 PROTOCOLO “APRENDER A CONDUZIR” – NÚCLEO DE DESPORTOS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO TREZE 

2012 18.ª EDIÇÃO DO PASSEIO ROTA DO SOL – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 
(ENT 27343) 

2013 V ARRAIAL ACADÉMICO – ALTERAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE 8 DE 
NOVEMBRO (ENT. 28785/04 e ENT. 31912/04) - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO  

-  ALTERAÇÃO AO TRÂNSITO – ÁREA CIRCUNDANTE DA IGREJA DE POUSOS 
(ENT 26884/2004) 

PONTO NÚMERO CATORZE 

-  TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

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

PONTO NÚMERO QUINZE 

• CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

• HOSPITAL DE ST.º ANDRÉ – FESTA DE NATAL 

• CONGRESSO INTERNACIONAL - AS CORTES E O PARLAMENTO EM 
PORTUGAL - 750 ANOS DA CORTES DE LEIRIA DE 1254 



• CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EXPERIMENTA - 
ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO DESIGN E DA CULTURA DE 
PROJECTO 

• APOIOS 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1621/04 PROCº N.º 930/01 - (fl. - 345) 

De COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM, LDª., com sede na Rua de S. 
Francisco, n.ºs 14-16, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para readaptação de um edifício 
existente e construção de edifício habitacional, comercial e serviços, no Largo de São 
Francisco, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 11/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por maioria, com 
a abstenção do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, aprov ar o projecto de arquitectura 
da readaptação do edifício existente e construção d e edifício habitacional, 
comercial e serviços, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do IPPAR - In stituto Português 
do Património Arquitectónico, relativamente aos ele mentos a apresentar quanto à 
pormenorização e especificações de carácter constru tivo, bem como quanto ao 
acompanhamento arqueológico das obras, com apresent ação do respectivo plano 
de trabalhos, previamente ao seu início; 

1.1 os trabalhos deverão ainda ser acompanhados por  técnico 
habilitado, a fim de se avaliar quanto às questões de carácter histórico e artístico, 
de acordo com o indicado no n.º 6 do parecer do IPP AR acima referido; 

1.2 os elementos acima indicados deverão ser object o de parecer por 
parte do IPPAR, previamente ao licenciamento; 

1.3 os trabalhos acima indicados relativamente às q uestões 
relacionadas com a arqueologia, bem como as relacio nadas com aspectos 
históricos e artísticos deverão ser da responsabili dade do requerente, 
salvaguardando-se as competências do IPA – Institut o Português de Arqueologia; 

2.º rectificar o projecto de modo a garantir o cump rimento do disposto 
no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, nomea damente no que se refere a: 

2.1 art.º 66.º, relativamente às áreas dos comparti mentos habitacionais, 
devendo os mesmos ser independentes entre si (sala e cozinha); 

2.2 o compartimento do fogo T2 “duplex” (cota 18,19 , piso 4), indicado 



como quarto, no corpo do edifício do lado Poente, n ão deverá destinar-se a 
compartimento habitacional face ao disposto no art. º 71.º, no que se refere aos vãos 
de iluminação; 

2.3 indicar o sistema de ventilação das instalações  sanitárias interiores 
e condutas de evacuação de fumos das cozinhas, de a cordo com o art.º 87.º e art.º 
109.º, bem como a localização das respectivas condu tas na cobertura, devendo 
ainda apresentar pormenorização relativa ao mesmo; 

3.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro, nomeadamente no que se refere a: 

3.1 Parte I, Capítulo II (caracterização dos materi ais a utilizar e 
respectivas classes de resistência ao fogo) incluin do paredes interiores dos 
compartimentos dos quartos, nos pisos habitacionais ; 

3.2 art.ºs 22.º e 47.º (relativamente à disponibili dade de água e meios de 
extinção de incêndios); 

3.3 art.º 35.º (ventilação permanente dos caminhos de evacuação); 

3.4 art.º 46.º (quanto à capacidade de suporte de c arga da laje da 
cobertura da cave no logradouro, e acessibilidade d e viaturas de bombeiros ao 
pátio a partir do arruamento do lado Norte); 

4.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, e apresentar esclarecimentos quanto ao mes mo, nomeadamente no que se 
refere a: 

4.1 Capítulo III (elementos de construção); 

4.2 Capítulo IV, art.ºs 16.º a 20.º (relativamente ao 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); 

4.2.1 – mais se refere que, a saída do parque deve ser efectuada 
directamente para o exterior do edifício ou átrio d e entrada, de acordo com o 
disposto nos art.ºs 15.º e 19.º; 

4.3 Capítulo V (iluminação eléctrica); 

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

4.5- Capítulo IX, n.º 1 do art.º 33.º (extintores e  caixas de areia); 

4.6 Capítulo XI (condutas e ductos); 

4.7 Capítulo XII (drenagem de águas residuais);  

4.8 indicar a localização das condutas de ventilaçã o no interior e exterior 
dos pisos –1 e –2 e, apresentar a respectiva pormen orização; 



5.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 123/97, de 22 
de Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 
quer no que se refere ao acesso ao edifício, quer n o que se refere à mobilidade no 
interior do mesmo (Capítulos II e III respectivamen te); 

6.º prever a continuidade do passeio na envolvente do edifício 
actualmente existente junto ao arruamento do lado N orte (entre o topo Norte e o 
arruamento), com diferenciação de pavimento, tal co mo indicado nos elementos 
gráficos tridimensionais apresentados; 

6.1 os pisos –2 e –1 deverão alinhar pelo topo Nort e do edifício da 
Fábrica de Moagem actualmente existente, devendo re formular o projecto de 
acordo com o indicado, dado que o referido espaço d everá destinar-se a passeio a 
ceder ao domínio público, não devendo existir const rução sob o mesmo; 

7.º prever a cedência ao domínio publico dos espaço s destinados a 
passeio de acordo com o a acima indicado, bem como do lado Nascente entre a 
edificação e o arruamento, de acordo com o indicado  nos elementos gráficos 
apresentados; 

8.º previamente à autorização de utilização deverá:  

8.1 apresentar certidão da Conservatória rectificad a relativamente aos 
espaços a ceder ao domínio público acima indicados;  

8.2 os espaços destinados a passeio deverão ser dev idamente infra-
estruturados de acordo com o projecto de arranjos e xteriores a apresentar, 
devendo ainda repor as infra-estruturas na envolven te do edifício que 
eventualmente venham a ser danificadas durante a su a execução; 

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

8.4 os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Ser viços de 
Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

9.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, 
incluindo: 

9.1 projecto de segurança contra incêndios. face ao  parecer emitido pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros; 

9.2 projecto de drenagem de águas pluviais, devendo  prever a 
construção de colector para drenagem das mesmas até  um meio receptor 
adequado, com indicação da respectiva secção de vaz ão e caudais de ponta do 
empreendimento, de acordo com o disposto no art.º 1 94.º do Decreto Regulamentar 
n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

9.3 projecto de arranjos exteriores bem como os res tantes 
esclarecimentos acima referidos, nomeadamente porme norização construtiva, 
carecendo os mesmos de parecer do IPPAR - Instituto  Português do Património 
Arquitectónico; 



9.4 mais se refere que no caso de pretender a insta lação de áreas 
técnicas que interfiram com o exterior da edificaçã o, nomeadamente caixas de 
elevadores ou instalações de ar condicionado e vent ilação mecânica, deverão as 
mesmas ser devidamente indicadas nos elementos gráf icos (plantas, alçados e 
cortes) e apresentar-se a respectiva pormenorização ; 

10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €16.000,0 0  a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal.” 

11.º previamente ao início dos trabalhos deverá dar  cumprimento ao 
indicado no ponto n.º 1 da presente deliberação, re lativamente aos estudos 
arqueológicos. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente, do par ecer emitido pelo 
IPPAR – Instituto Português do Património Arquitect ónico, Sociedade Leiria Polis, 
Serviço Nacional de Bombeiros e Força Aérea Portugu esa. 

** 

N.º 1622/04 PROCº N.º 628/02 - (fl. - 75) 

De FIPOLEIRIA SUPERMERCADOS, LDª., com sede na Rua das Olhalvas, 
freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de um edifício comercial e serviços, a levar a 
efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 12/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por maioria, com 
a abstenção do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, aprov ar o projecto de arquitectura 
de um edifício comercial e serviços, condicionado a o seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Dr. Veteri nário Municipal, 
Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral, Governo Civil e Centro de Saúde; 

2.º apresentar planta do último piso (cota 60,80), loja 36 – bar esplanada, 
com indicação do mobiliário fixo; 

3.º apresentar elementos gráficos referentes à arqu itectura dos postos 
de transformação; 

4.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas; 

5.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: 

5.1 Capítulo III (elementos de construção, incluind o o disposto no art.º 
9.º); 

5.2 Capítulo IV, n.º 1 do art.º 13.º (relativamente  aos passeios que 
marginam as rampas), art.ºs 16.º a 20.º (relativame nte ao controlo de fumo nas 
escadas e câmaras corta fogo, controlo de poluição de ar nas câmara corta fogo, 
saída para o exterior do parque e sinalização de se gurança); 

5.3 Capítulo V (iluminação eléctrica): 

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

5.5 Capítulo IX, art.º 33.º (meios de primeira inte rvenção); 

5.6 Capítulo XI (condutas e ductos); 

5.7 Capítulo XII (drenagem de águas residuais); 

6.º garantir as servidões de passagem eventualmente  existentes, 
relativamente às propriedades confinantes, devendo previamente ao licenciamento 
apresentar declarações dos proprietários, tal como o indicado na deliberação 
camarária de 13/06/2001, constante do pedido de via bilidade n.º 58/2000; 

7.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 123/97, de 22 
de Maio (acessibilidade de pessoas com mobilidade c ondicionada), Capítulos II e III 
relativamente aos espaços comerciais e escritórios;  

8.º prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) subterrâneos, de acordo com as indica ções da Divisão de Ambiente 
e Serviços Urbanos (a verificar com o DASU, previam ente ao licenciamento); 

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

9.1 prever a execução das infra-estruturas referent es à rede viária junto 
ao arruamento e acesso ao parque de estacionamento,  de acordo com o indicado 
nos elementos gráficos e parecer emitido pelo Depar tamento de Obras Municipais 
(rotunda), incluindo sinalização horizontal e verti cal, bem como as referentes à 
drenagem das águas pluviais; 

9.2 os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Ser viços de 
Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

9.3 ceder ao domínio público a área acima indicada destinada a rotunda, 
devendo apresentar certidão da Conservatória rectif icada em relação ao mesmo; 

10.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros a executar e 
respectiva estimativa de custo, com inclusão na cal endarização dos trabalhos a 
executar no caso de se pretender o seu licenciament o; 



11.º os termos do previsto no art.º 59.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16/12, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4/6, deverá indicar o prazo a 
contar da data de aprovação do presente projecto de  arquitectura, em que se 
propõe requerer a aprovação dos projectos de especi alidade, devendo ainda referir-
se que cada fase deve corresponder a uma parte da e dificação, passível de 
utilização autónoma; 

12.º prever a anexação da totalidade dos artigos ma triciais previamente à 
emissão de licença; 

13.º apresentar os elementos acima indicados bem co mo os projectos de 
especialidade no prazo de seis meses, incluindo: 

13.1-projecto de drenagem de águas pluviais relativ o aos espaços a 
ceder ao domínio público bem como áreas envolventes  do edifício, devendo prever 
a construção de colector para drenagem das referida s 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 n o art.º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

14.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €25.000,0 0 a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal.” 

Mais delibera dar conhecimento à requerente, dos pa receres emitidos 
pelas entidades consultadas, nomeadamente Serviço N acional de Bombeiros, 
Veterinário Municipal, Direcção Regional da Agricul tura da Beira Litoral, Governo 
Civil, Centro de Saúde, Força Aérea Portuguesa e De partamento de Obras 
Municipais (folhas 192 a 196). 

** 

N.º 1623/04 PROCº N.º 425/04 - (fl. - 35) 

De JOSÉ PEDRO BERNARDO CORREIA BRÁS, residente na Rua Adriano 
Manuel Pereira, n.º 435, freguesia de Carvide, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da ampliação de 
uma moradia situada em Sobreiro da Couve, freguesia de Monte Real, e construção de 
telheiro e muros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 10/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura para legalização  da ampliação da moradia acima 
referida e construção do telheiro e muros, condicio nado a apresentar o seguinte: 



1.º corte C-D abrangendo os limites da propriedade;  

2.º alçados e cortes da totalidade dos muros de ved ação, em todo o seu 
desenvolvimento; 

3.º duas colecções de elementos rectificados, relat ivos ao projecto de 
arquitectura; 

4.º projectos de especialidade no prazo de 6 meses.  

** 

N.º 1624/04 PROCº N.º 484/04 - (fl. - 303) 

De FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MONTE 
REDONDO, com sede na Rua D. Pedro Castilho n.º 1, freguesia de Monte Redondo, 
solicitando a isenção do pagamento da taxa referente à emissão do Alvará de Licença de 
construção de um edifício destinado a centro de dia, a levar a efeito Rua D. Pedro 
Castilho, freguesia de Monte Redondo 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
isentar do pagamento de quaisquer taxas, devidas pe lo licenciamento e utilização 
do edifício destinado a centro de dia, a levar a ef eito na Rua D. Pedro Castilho, 
freguesia de Monte Redondo, nos termos do disposto no art.º 5.º da Tabela da 
Taxas e Licenças e alínea b) do n.º 2 do art.º 73.º  do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, devendo no entanto proceder ao levantamento do respectivo 
Alvará de Licença dentro dos prazos legalmente fixa dos, apresentando os 
documentos necessários para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1625/04 PROCº N.º 618/04 - (fl. - 47) 

De MANUEL DE CARVALHO DA COSTA CARDADOR, residente na Rua do 
Outeiro da Fonte, n.º 34 – Outeiro da Fonte, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 
de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização 
da ampliação de uma moradia unifamiliar e telheiro, situados em Outeiro da Fonte, 
freguesia de Marrazes, com demolição de um anexo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 10/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura para legalização  da ampliação da moradia e 
telheiro acima referidos, condicionado a apresentar  o seguinte: 

1.º calendarização e estimativa de custo rectificad a, devendo 
contemplar a demolição do anexo (lado Nascente), fa ce ao indicado na memória 
descritiva; 



2.º planta de implantação rectificada relativamente  à representação do 
portão pedonal, tendo em conta o indicado nas fotog rafias apresentadas; 

3.º duas colecções de elementos rectificados, relat ivos ao projecto de 
arquitectura; 

4.º projectos de especialidade no prazo de 6 meses.  

Mais delibera informar que, a área da cave é contab ilizada para índice de 
construção, nos termos do disposto na alínea j) do art.º 3.º do Regulamento do 
Plano Director Municipal. 

** 

N.º 1626/04 PROCº N.º 1304/04 - (fl. - 24) 

De AUTORIDADE DE SAÚDE DE LEIRIA, com sede na Avenida Heróis de 
Angola, n.º 59, freguesia de Leiria, respeitante ao pedido de parecer prévio referente à 
construção de um edifício de serviços do tipo hospitalar, a levar a efeito em Mata dos 
Marrazes, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 12/11/04, e face 
ao disposto no art.º 7.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, delibera por unanimidade 
emitir parecer prévio favorável à construção do edi fício acima referido, devendo no 
entanto cumprir com a legislação em vigor e legalme nte aplicável, nomeadamente 

1.º segurança contra incêndios: 

2.º Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, relativa mente à acessibilidade 
de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 1 0.º, 12.º e 78.º 
relativamente à responsabilidade técnica do project o e ainda publicitação da obra, 
respectivamente, nos termos do disposto no n.º 7 do  art.º 7.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. 

Mais delibera que: 
a) os trabalhos de arranjos exteriores e referentes  à acessibilidade e 

ligação à rede viária envolvente, bem como os refer entes à drenagem de água 
pluviais, deverão ser acompanhados pelos serviços d o Departamento de Obras 
Municipais; 

b) os trabalhos referentes às restantes infra-estru turas, deverão ser 
acompanhados pelas respectivas entidades competente s. 

** 

Nesta altura, eram 15h10m entrou a Dr.ª Maria Manuela Santos 



N.º 1627/04 PROCº N.º 341/98 - (fl. - 530) 

De COMILIS – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDª., com sede em 
Santo Antão - Batalha, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para alteração de um bloco habitacional e comercial, situado 
em Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/04, e face ao disposto 
no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de D ezembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, delib era por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura para alteração do bloco ac ima referido, condicionado ao 
seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emi tido pelo Serviço 
Nacional de Bombeiros (do qual deverá ser dado conh ecimento ao requerente); 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses. 

** 

N.º 1628/04 PROCº N.º 327/01 - (fl. - 2062) 

De BASCOL II - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na Rua dos 
Ratinhos – Torre de Vilela - Coimbra, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença de alterações de um conjunto de edifícios 
habitacionais e comerciais, situados na Avenida Adelino Amaro da Costa, Lote 21, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 18/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura de alterações do  conjunto de edifícios acima 
referidos e autorizar o respectivo licenciamento, d evendo apresentar no acto do 
levantamento do alvará plantas de sobreposição (ama relos e vermelhos). 

** 

N.º 1629/04 PROCº N.º 1077/01 - (fl. - 623) 

De LG - LAGOA & GASPAR LDA, com sede em Agodim, freguesia de 
Colmeias, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do 
pedido de licença para legalização da alteração de um bloco habitacional, situado em 
Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 18/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura da legalização d a alteração do bloco habitacional 
acima referido e autorizar o respectivo licenciamen to, devendo previamente à 
emissão do alvará de licença de construção, apresen tar esclarecimentos 
relativamente à estimativa de custo, nomeadamente s e se mantém a inicial face às 
alterações aprovadas.  



** 

N.º 1630/04 PROCº N.º 325/03 - (fl. - 618) 

De HENRIQUE & GAMEIRO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª., com sede na 
Avenida Marquês de Pombal, Lote 14 – 1.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto 
de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença de alteração de 
um edifício habitacional, situado na Avenida Dr. José Jardim, n.º 9, freguesia de Leiria.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 18/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura de alteração do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar estimativa de custo relativamente às  alterações 
apresentadas, bem como projectos de especialidade n o prazo de 6 meses; 

2.º cumprir com as restantes condições já anteriorm ente indicadas. 

** 

N.º 1631/04 PROCº N.º 944/03 - (fl. - 371) 

De NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA APPC – ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL , com sede na Rua Verde Pinho, Lote 1 – n.º 
201 – Vale da Fonte, freguesia de Marrazes, solicitando a isenção do pagamento da taxa 
referente à emissão do Alvará de Autorização, das fracções “A”. “B” e “C” localizadas num 
edifício situado no Lote 1 – Rua Verde Pinho – Vale da Fonte, freguesia de Marrazes. 



A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
isentar do pagamento das taxas, devidas pela utiliz ação das fracções “A”, “B” e “C” 
do edifício situado no local acima referido, face a o disposto no art.º 5.º da Tabela da 
Taxas e Licenças e alínea a) do n.º 1 do art.º 73.º  do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, devendo no entanto proceder ao levantamento do respectivo 
Alvará de Licença dentro dos prazos legalmente fixa dos, apresentando os 
documentos necessários para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1632/04 PROCº N.º 819/04 - (fl. - 62) 

De FRANCISCO HENRIQUES, residente na rua Florbela Espanca, n.º 90 – 
Touria, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar, 
anexo e muros de vedação, com demolição das construções existentes, a levar a efeito 
na Rua da Fonte Velha – Casal dos Matos, freguesia de Pousos 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 18/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura da moradia, anex o e muros de vedação, com 
demolição das construções existentes, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade, no prazo  de seis meses; 
2.º apresentar alçado lateral esquerdo do anexo cor rigido, de acordo 

com o disposto no n.º 2 do artigo 1360.º do Código Civil, e conforme já solicitado 
através do ofício n.º 7833, de 23.08.2004; 

3.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 ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal.” 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá verificar-
se a execução das infra-estruturas, devendo para o efeito garantir a utilização de 
materiais idênticos aos existentes no local relativ amente ao passeio, pavimentação 
do estacionamento e alargamento do arruamento, assi m como assegurar uma 
eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma;  

5.º a rampa de acesso à garagem não deverá interfer ir com o passeio. 
Mais delibera dar conhecimento ao requerente, do pa recer emitido pela 

Força Aérea Portuguesa. 

Nesta altura, entrou o Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes, eram 15h15m. 

** 

N.º 1633/04 PROCº N.º 880/04 - (fl. - 41) 



De LAURINDA RIBEIRO CARREIRA MÓNICO, residente na Avenida 
Marquês de Pombal, n.º 338, 1.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de 
um conjunto habitacional, a levar a efeito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 18/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habi tacional acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta com extracto do Plano Directo r Municipal à escala 
1/10 000, com o local devidamente assinalado; 

2.º reformular o projecto de modo a que a área de c onstrução total não 
exceda 640,00m 2, de acordo com o previsto no art.º 47.º do Regulam ento do Plano 
Director Municipal e tendo em conta os valores apre sentados na estimativa de 
custos; 

3.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores de acordo 
com o art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas, devendo 
apresentar pormenorização relativa ao mesmo, e aind a indicar as respectivas 
condutas na cobertura; 

4.º garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 2 2.º e 47.º do Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (segurança contra  incêndios), relativamente à 
disponibilidade de água e meios de extinção de incê ndios; 

5.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: 

5.1 Capítulo III (elementos de construção); 
5.2 Capítulo IV, art.º 15.º [as antecâmaras da cave  deverão cumprir com 

o disposto na alínea a) do n.º 2 ]; 
5.3 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 
5.4 Capítulo  IX (extintores); 
6.º prever a execução de passeio com 2,00m de largu ra junto ao 

arruamento em toda a extensão da propriedade, deven do os lugares de 
estacionamento ser posicionados no sentido longitud inal em relação à via, e com 
uma largura de 2,00m; 

7.º prever o alargamento da via de modo a garantir o afastamento de 
3,50m em relação ao eixo da rua actualmente existen te; 

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

9.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá: 
9.1 encontrar-se executadas as infra-estruturas jun to à via pública em 

toda a frente da propriedade, de acordo com o acima  indicado e relativas a passeio, 
estacionamento e alargamento da via; com materiais semelhantes aos existentes na 
zona, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos S erviços de Fiscalização de 
Obras Municipais (DOM); 

9.1.1 - mais se refere que a via deverá encontrar-s e devidamente 
pavimentada em toda a frente da propriedade; 

9.2 prever a cedência ao domínio público do espaço acima indicado, 
devendo apresentar certidão da Conservatória rectif icada em relação ao mesmo; 

10.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros a executar devendo 



estes acompanhar a topografia do terreno, não poden do os mesmos ser 
implantados a uma distância inferior a 5,00m em rel ação ao eixo da via, resultante 
do alargamento acima indicado; 

11.º apresentar os projectos de especialidade bem c omo as rectificações 
acima indicadas no prazo de seis meses, incluindo: 

11.1 - projecto de drenagem de águas pluviais relat ivo aos espaços a 
ceder ao domínio público bem como áreas envolventes  do edifício, devendo prever 
a construção de colector para drenagem das referida s 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; 

12.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €4.000,00  a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal.” 

** 

N.º 1634/04 PROCº N.º 1007/04 - (fl. - 34) 

De PEDRO JOSÉ FONSECA SANTOS, residente na Rua Fonte de Baixo, n.º 
31 – Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar, 
a levar a efeito em Vale – Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 18/11/04, 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-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima  referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público, por forma a garantir 
um correcto alinhamento do arruamento e melhoria na  fluidez da circulação viária, 
para alargamento do arruamento, aumento da curva de  concordância, e execução 
de passeio, devendo para o efeito medir-se 3,5m ao eixo da referida via, assim 
como 1,5m para passeio, e apresentar certidão da Co nservatória do Registo Predial 
rectificada quanto ás áreas cedidas; 

2.º apresentar elementos gráficos rectificativos re lativamente ao 
indicado no ponto anterior, incluindo planta de imp lantação com indicação e 
quantificação do espaço à ceder; 

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

4.º apresentar duas colecções de elementos rectific ados, relativos ao 
projecto de arquitectura; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 



construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal.” 

7.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá verificar-
se a execução das infra-estruturas referidas no pon to 1, devendo para o efeito 
garantir a utilização de materiais idênticos aos ex istentes no local relativamente aos 
passeios e alargamento do arruamento, assim como as segurar uma eficiente 
drenagem de águas pluviais junto à berma. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1635/04 VIST. N.º 20/04 - (fl. - 8) 

De MARIA ADELINA RIBEIRO CRUZ, residente Rua dos Covões, casa n.º 2, 
freguesia de Boa Vista, referente à vistoria para beneficiação higiénica da moradia onde 
reside e situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do 
Auto da Vistoria efectuada em 29/09/04, delibera po r unanimidade 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 1 1 de Janeiro, o despacho de 
20/09/04, proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fern ando Carvalho, 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 17 7/01, de 4 de Junho, para efeitos 
do previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, c onjugado com a alínea c) do n.º 5 
do art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alt erada 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, art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 
321-B/90, de 15 de Outubro, alterada pelo Decreto-L ei n.º 329-B/00, de 23 de 
Dezembro, e Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 45 dias 
proceder à execução das obras constantes no Auto de  Vistoria n.º 222/04 (do qual 
deverá ser dado conhecimento), com vista à correcçã o das deficiências apontadas. 

Mais delibera, dispensar nos termos da alínea a) do  n.º 1 do art.º 103.º do 
Código do Procedimento Administrativo, a audiência prévia dos interessados, por 
se considerar urgente a decisão tomada. 

Delibera ainda, que seja dado conhecimento da decis ão tomada e do 
conteúdo Auto de Vistoria ao inquilino. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 



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











 



















** 

N.º 1636/04 Fora da Ordem de trabalhos, foi apresentado pelo Sr. Arq.º Rui Ribeiro, o 
projecto da futura casa mortuária de Leiria, a construir junto do cemitério. 

Na apresentação, foi reforçada a preocupação de que a nova casa mortuária  
fosse um espaço aberto a todos os rituais religiosos e agnósticos. È composta por uma 
capela e três câmaras ardentes, tendo ainda uma área de recepção com três salas de 
estar, uma copa, uma florista e um gabinete para serviços administrativos. 

A Câmara tomou conhecimento. 

PONTO NÚMERO TRÊS  

N.º 1637/04 PROC.º LOT. N. º 4/01  

De GILMAT,  CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LDª., com 
sede na Travessa do Município, Lote B-1 1.º Dto/Sul, freguesia e concelho de Leiria, na 
qualidade de promotor do loteamento sito em Sobreiro, freguesia de Barosa, 
acompanhado de um requerimento de 15-03-2001 requerendo a aprovação do mesmo. 

Trata-se de um loteamento para a constituição de 2 lotes para habitação 
colectiva, num terreno inserido em espaço urbanizável, em área habitacional e residencial 
de baixa densidade de acordo com a carta de Ordenamento do PDM. 

A solução de loteamento cumpre na generalidade com o PDM, no entanto, 
o número máximo de pisos habitacionais, dos edifícios existentes na área envolvente é de 
2 face aos 3 pisos habitacionais (em parte do conjunto) que o requerente propõe para o 
lote n.º 1. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e  concordan do com a 
informação delibera por unanimidade aprovar o proje cto de loteamento de acordo 
com o Decreto-Lei. N.º 448/91 de 29 de Novembro com  a redacção dada pelo 
Decreto-Lei. n.º 334/95 de 28 de Dezembro, com as s eguintes condições: 

1 Apresentar projectos de infra-estruturas no prazo  de um ano, 
elaborados de acordo com os respectivos pareceres t écnicos das entidades; 

2 Deverão ser cedidas as seguintes áreas: 3.255m 2 para domínio 
privado do município, destinados a equipamento, 1.3 40m2 destinados ao 
arruamento interior do loteamento, 1.272m 2 destinados a arruamento (estrada 
n.º534), 628m 2 destinados a estacionamentos e 2.918m 2 destinados a passeios;  

3 Rectificar o número de pisos propostos de 3 para 2 no lote n.º 1; 
4 Identificar na legenda na planta de síntese a áre a de cedência 

destinada a equipamento. 
Prever a instalação de contentores enterrados. 

** 

N.º 1638/04 PROC.º LOT. N. º 4/99 (fl 187) 

Retirado. 

** 



N.º 1639/04 PROC.º LOT. N. º 452/70 (fl.604) 

De FAUSTINO RODRIGUES MANSO E OUTRO, acompanhado de um 
requerimento de Fernando Alves da Fonseca  residente na Rua Maria Carlota Tinoco, n.º 
9, Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao loteamento sito em Cruz da Areia, a 
solicitar alterações ao Lote 9, que passa a ter as seguintes características: 

5 Área do lote = 480m2; 
6 Área de Implantação = 193 m2; 
7 Área de construção em cave = 147m2; 
8 Área de construção no r/chão e 1.º andar (habitação) = 200m2; 
9 Área de construção no r/chão em anexos = 30m2; 
10 Área total de construção = 377m2; 
11 Número de pisos = 2 + CV; 
12 Uso = habitação; 
13 Número de fogos = 1 fogo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
da Divisão de Urbanismo, datada de 16/11/2004 e ten do decorrido o período de 
discussão pública, sem oposição, delibera por unani midade aprovar as alterações 
requeridas e autorizar a emissão do aditamento ao A lvará de acordo com o Decreto-
Lei. n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações  introduzidas pelo Decreto-Lei. 
n.º 177/01 de 04 de Junho, condicionado ao pagament o de €113,40, a favor da 
Câmara Municipal como compensação por área não cedi da para equipamento (9m 2), 
atendendo ao aumento da área de construção de 34m 2. 

** 

N.º 1640/04 PROC.º LOT. N. º 27/90 

De JOSÉ RODRIGUES residente na Rua Dr. José Gonçalves, Edifício 
Arcadas, n.º 15, Esc.1 2410-121 Leiria a solicitar a aprovação das alterações  ao 
loteamento 27/90, sito na Rua de Santo António freguesia de Leiria. 

Em consequência de adaptação da rede viária à topografia do terreno, 
foram introduzidas as seguintes alterações: 

- Criação de impasse no arruamento 2, rectificação às cotas do mesmo 
arruamento e criação de escadaria que liga o impasse á Travessa de Tomar; 

- Alteração ás cotas de soleira dos lotes 6, 7 e 8  pela rectificação às cotas 
do referido arruamento; 

- Aumento de um piso em cave destinado a garagem e arrumos no lote 6 e 
consequente aumento da área total de construção no lote, de 1.190m2 para 1.428m2. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo dec orrido o período de 
discussão pública de alteração ao loteamento 27/90,  nos termos do Art.º 27, do 
Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro e Decreto Lei n.º 177/01 de 4 de Junho, 
sem oposição, delibera por unanimidade aprovar as a lterações requeridas e 
autorizar a emissão do aditamento ao alvará de acor do com o mesmo Decreto Lei. 

** 

N.º 1641/04 PROC.º LOT. N. º 3/01  



De CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS 
DA IMACULADA CONCEIÇÃO, com sede em Oeiras, na qualidade de promotor do 
loteamento sito em Casal das Fontaínhas – Cruz da Areia, freguesia de Leiria, 
acompanhado de dois requerimentos: 

1 - Datado de 02-07-2004, a solicitar a recepção provisória e a redução das 
garantias bancárias; 

2 – Datado de 21-07-2004 a solicitar a aprovação da adenda à memória 
descritiva no sentido de permitir o acesso interior das fracções do último piso às áreas de 
arrumos correspondentes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação da Divisão de Urbanismo datada de 17-11- 2004, delibera por 
unanimidade aprovar a recepção provisória das obras  de urbanização devendo ser 
reduzidas as garantias bancárias para 10% do seu va lor inicial e aprovar o acesso 
interior das fracções do último piso  entre a parte  habitacional e as áreas de 
arrumos correspondentes. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

T – 06/2004 REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO PED RÓGÃO – 
COIMBRÃO - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

N.º 1642/04 Nos termos do art.º 116 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a Empresa CONDOP – CONSTRUÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS, S.A. 

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

referida; 

2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1643/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 19 de Novembro de 
2004, apresentando um Total de Disponibilidades de €4.490.414,10, sendo de Operações 
Orçamentais €3.176.048,80 e de Operações de Tesouraria €1.314.365,30. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 



PAGAMENTOS 

N.º 1644/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 15 a 19 de Novembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 8837, 8838, 9221, 9225 a 9231, 9246, 9285, 9287, 9373, 9375 a 
9381, 9466, 9467, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 538, 557, 558, e às 
Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 7570, 8516, 8542, 8613, 8614, 8906, 8915, 8930, 
8933, 8972, 8991 a 8993, 9023, 9039, 9063, 9067, 9074, 9069, 9093, 9095, 9096, 9101, 
9103, 9105, 9123, 9132, 9135, 9137, 9138, 9154, 9157 a 9187, 9189 a 9220, 9223, 9234 
a 9236, 9238, 9241 a 9245, 9248 a 9273, 9275, 9276, 9278, 9282, 9297 a 9301, 9304, 
9306 a 9326, 9328 a 9341, 9343 a 9345, 9347, 9349 a 9352, 9355, 9356, 9358, 9361 a 
9363, 9368 a 9370, 9247, 9277, 9232, 9342, 9353, 9374, 9398, 9408, 9448, 9450 no valor 
total de  €918.567,50. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 

N.º 1645/04 Retirado 

** 

XXX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO  PLANO 

N.º 1646/04 Presente a 30.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 30.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 21ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 23.ª Alteração ao 
Plano de Actividades 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 30.ª Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004, com 
inscrições/reforços no montante de €1.088.684,29 e diminuições/anulações no 
montante de €878.105,60 e a 30.ª alteração ao Orçam ento para o presente ano de 
2004, com inscrições/reforços e diminuições/anulaçõ es no montante de €955.899,57 
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 SEIS 



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA DOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA – NOMEAÇÃO DE NOVO ADMINISTRAD OR NO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA DOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA 

A discussão deste ponto foi por consenso da Câmara, remetida para o final da 
reunião. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS COXOS - 2.ª SESSÃO DE FADOS  (ENT.29680/04) 

N.º 1647/04 Pela Associação Nacional dos Coxos, cuja identificação se comprova 
através da publicação na III Série do Diário da República, n.º 121, de 17 de Março de 
2003, contribuinte fiscal n.º 506217949, com sede na Travessa do Rio Lis, Leiria – Gare, 
Marrazes, 2400 – 460 Leiria, é presente o ofício com a ENT. 29680/04, no qual solicita 
apoio logístico para a 2.ª Sessão de Fados, a ter lugar no próximo dia 27 de Novembro, 
em Leiria. 
Pela Sr.ª Presidente é apresentada a proposta de cedência de 15 mesas de banquete e 
100 cadeiras plásticas, para a iniciativa 2.ª Sessão de Fados, bem como o respectivo 
transporte de material, nos dias 26 e 29 de Novembro do corrente. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia de 15 mesas de 
banquete e 100 cadeiras plásticas, para a iniciativ a 2.ª Sessão de Fados, bem como 
o respectivo transporte de material, nos dias 26 e 29 de Novembro do corrente.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

VI JORNADAS DA JUVENTUDE DE LEIRIA - APOIOS 

N.º 1648/04 No âmbito da iniciativa “VI Jornadas da Juventude de Leiria”, aprovada em 
reunião de Câmara de 21 de Junho, recebeu esta Autarquia manifestações de apoio, por 
parte de entidades públicas e privadas, relativas à iniciativa em epígrafe. 

Desta forma são presentes os seguintes documentos: 

1 ENT. 26885/04, da “Rádio Central FM”, oficializando a sua intenção em garantir, 
gratuitamente, a campanha promocional radiofónica, não comercial, de amplitude 
regional e não comercial, às “VI Jornadas da Juventude de Leiria”. A campanha abarca 
a produção e emissão de 10 spots/dia, de 10 a 23 de Novembro; 

2 ENT. 32069/04, da Junta de Freguesia de Leiria, informando que deliberou em reunião 
de 04.11.2004 (Acta n.º 22/04) atribuir um apoio  num valor não superior a €100,00 
(Cem Euros), para fazer face a despesas com a organização do evento. O pagamento 
será efectuado, após o envio do documento comprovativo da despesa, em nome da 
Junta de Freguesia de Leiria. 

O jornal “Diário de Leiria” apoia a iniciativa através da publicação gratuita de 2 anúncios 
de 1 página a cores, a 9 e 15 de Novembro. 



A Rádio RFM assume a divulgação e acompanhamento da iniciativa, a nível nacional. 

No seguimento da ENT.3835/04, do “Super Menu, Lda”, o mesmo, na qualidade de 
“Patrocinador 2004”, assume as despesas relativas à impressão de 5 autocolantes para 
painéis, à aquisição de 700 fitas identificadoras e 1000 esferográficas. 

No sequência da ENT.4703/04, da firma “Castelhano & Ferreira – Indústria de Tectos 
Falsos e Divisórias, S.A.”, a mesma, na qualidade de “Patrocinador 2004”, assume as 
despesas relativas à impressão de 800 convites, 600 diplomas, 2100 desdobráveis e 650 
“Blocos das Jornadas”. 

No âmbito da ENT.5759/04, da “Pluricanal Leiria - Televisão Por Cabo, S.A”, a mesma, na 
qualidade de “Patrocinador 2004” garante a  produção do spot televisivo “VI Jornadas”, a 
emitir de 8 a 14 de Novembro na RTP1 e Canal Dois, bem como, a emissão do mesmo 
spot no Canal 6, de 4 a 14 de Novembro. 

O Governo Civil do Distrito de Leiria, o Instituto Politécnico de Leiria, a Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Leiria, a Escola Superior de Educação de Leiria, a Escola 
Superior de Enfermagem de Leiria, o ISLA - Instituto Superior de Línguas e Administração 
de Leiria, a Universidade Católica Portuguesa – Pólo de Leiria, a Fundação Escola 
Profissional de Leiria, a Delegação Regional de Leiria do Instituto Português da 
Juventude, o Centro de Área Educativa de Leiria e o Núcleo de Desportos Motorizados de 
Leiria colaboram institucional e logisticamente com a iniciativa. 

A Câmara analisou o assunto  e delibera por unanimi dade aceitar os 
apoios concedidos pelas diversas entidades à inicia tiva “VI Jornadas da Juventude 
de Leiria”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS – NÚC LEO DE LEIRIA – 
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍP IO DE LEIRIA. 

N.º 1649/04 Presente a telecópia da Associação dos Deficientes das Forças Armadas – 
Núcleo de Leiria, ENTFE. 4434/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do 
Município de 37 lugares. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho 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 os dias 10, 11 e 12 de 
Novembro de 2004. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ALTER AÇÃO 

N.º 1650/04 Presente uma carta do Sr. António Lino Reis Pereira Viva, ENT.31361/04, 
informando de que os transportes dos alunos em Circuito Especial a ele adjudicados em 
reunião de Câmara de 30.08.2004 (Deliberação n.º 1179/04 – Acta n.º 28) passam a ser 
efectuados pela Firma “Táxis Guarita, Ldª, da qual ele é Sócio Gerente. 



A Câmara tomou conhecimento . 

** 

ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOL A DO 1.º CEB 
DA QUINTA DO ALÇADA - APEQA 

N.º 1651/04 Presente o Acordo de Colaboração que a seguir se transcreve: 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Está em desenvolvimento um programa de Actividades de Tempos Livres (ATL) na Quinta 
do Alçada, denominado “Atelier da Quinta”, ao abrigo do Plano Municipal de Prevenção 
Primária de Toxicodependências, cabendo ao Município de Leiria garantir as instalações 
adequadas. 

Atendendo ao elevado número de crianças envolvido, às situações de carência 
diagnosticadas, e não dispondo de espaço próprio nesta área de influência, entre o 
Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, e a Associação de Pais 
da Escola 1.º Ciclo de Quinta do Alçada (APEQA), com sede em Quinta do Alçada, 
Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 505666227, representado pelo seu 
Presidente, José António Maurício Batista, é celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.º 



A APEQA disponibiliza ao Município de Leiria, a utilização de espaço necessário para a 
realização de Actividades de Tempos Livres inserido no Plano Municipal de Prevenção de 
Toxicodependências, até final do ano lectivo 2004/2005. 

2.º 

O espaço disponibilizado com uma área total de cerca de 110m2 , composto por salas de 
actividades, duas  casas de banho, cozinha e zonas de circulação; 

3.º 

As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de abastecimento de 
água e de energia eléctrica; 

4.º 

O Município de Leiria compromete-se a custear as despesas decorrentes de 
apetrechamento do espaço com mobiliário e equipamentos previstos no projecto; 

5.º 

O Município de Leiria, para fazer face às despesas referentes à cedência do espaço para 
o ATL e comparticipação nas despesas inerentes ao consumo de água e energia 
eléctrica, e manutenção, transfere mensalmente, com efeitos a partir de Setembro de 
2004, inclusivé, para a APEQA a verba de €500,00, durante o período de doze meses (12 
meses). 

6.º 

O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram no momento 
da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem utilizadas, a mantê-las 
em bom estado de conservação; 



7.º 

O presente acordo de colaboração poderá ser revisto por consenso entre as duas partes 
e será automaticamente renovado, por igual período, se nenhuma das partes o denunciar 
com pelo menos sessenta dias (60 dias) de antecedência. 

8.º 

O presente Acordo de Colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto 
na alínea a) do art.º 6º, 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, considerando que nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 64.º 
da Lei n.º 169/99,de 18 de Setembro, com a redacção  dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 
de Janeiro, compete à Câmara Municipal apoiar ou co mparticipar no apoio à Acção 
Social Escolar e às actividades complementares, nos  termos de Lei, delibera por 
unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima t ranscrito e autorizar a 
Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ISLA – SEGURO DE INSTALAÇÕES 

N.º 1652/04 Retirado 

 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA O JARDIM INF ÂNCIA DE SOUTO 
DA CARPALHOSA PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADO S DE 
EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO RAINHA SANTA ISABEL  
N.º 1653/04 Presente uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento Rainha Santa Isabel, registada com a ENT. 31309/04,  na 
qual declaram ceder ao Município de Leiria, para instalação no Jardim de Infância do 
Souto da Carpalhosa, o seguinte equipamento: 

1 1 Máquina Fotográfica Fuji filme 60AF, no valor de € 45,00; 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é con ferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do art.º 64º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade aceitar a doação do referi do equipamento para instalação 
no Jardim de Infância do Souto da Carpalhosa. 

** 



DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA A ESCOLA 1º CEB DE 
MACHADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS 
ALUNOS DA ESCOLA 1º CEB DE MACHADOS  

N.º 1654/04 Presente uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Colmeias, com 
uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da 
Escola 1º CEB de Machados, registada com a ENT.31153/04,  na qual declaram ceder ao 
Município de Leiria, para instalação na Escola 1º CEB de Machados, o seguinte 
equipamento: 

1 1 Máquina Fotográfica modelo Yashica Clarlook FF, no valor €75,00; 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é con ferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do art.º 64º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade aceitar a doação do referi do equipamento para instalação 
na Escola 1ºCEB de Machados. 

** 

DOAÇÃO DE DOIS AQUECEDORES PARA A ESCOLA 1.º CEB DE  OUTEIRO DA 
FONTE PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDU CAÇÃO DOS 
ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMOR 

N.º 1655/04 Presente uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas de Amor, registada com a 
ENT.31854/04,  na qual declaram ceder ao Município de Leiria, para instalação na Escola 
1.ºCEB de Outeiro da Fonte, o seguinte equipamento: 

 
2 2 Aquecedores Fagor AFL 60TM, no valor unitário de €47,00 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é con ferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do art.º 64º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade aceitar a doação do referi do equipamento para instalação 
na Escola 1.ºCEB Outeiro da Fonte. 

** 

Nesta altura, eram dezasseis horas e trinta minutos, entrou o Dr. Sérgio Silva. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIP AL, SITO NA 
AVENIDA CIDADE MARINGÁ, NA CIDADE DE LEIRIA 

N.º 1656/04 Presente o processo relativo às adjudicações das lojas, lugares e bancas 
aos vendedores do Mercado Municipal, com a seguinte proposta de deliberação: 
“A Câmara, tendo em conta todos os estudos já desenvolvidos com vista à realização das 
obras de recuperação do edifício do Mercado Municipal, por forma a criar novas valências 
de utilização daquele espaço situado numa zona privilegiada da cidade de Leiria, em 



especial destinando uma área considerável ao exercício do comércio tradicional, sem 
desprezar, contudo, os interesses culturais e turísticos que ao Município cabe acautelar; 
considerando que os contratos existentes com os titulares do direito de ocupação das 
lojas, lugares e bancas terminam no dia 31 de Dezembro de 2004, conforme decorre da 
deliberação tomada em reunião do executivo camarário de 30 de Novembro de 1994 e 
que consta de fls. 3887 da Acta n.º 38,  delibera por ______________________: 

 1.º Notificar todos os titulares do direito de ocupação das lojas, lugares e bancas 
do Mercado Municipal de que a Câmara Municipal de Leiria não vai renovar os 
respectivos contratos, os quais, por isso, caducam no dia 31 de Dezembro de 2004, data 
em que termina a prorrogação concedida através da deliberação acima referida; 

 2.º Notificar os interessados de que dispõem do prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data em que forem notificados, para se pronunciarem  por escrito, querendo, nos termos 
dos artigos 100.º e ss do Código do Procedimento Administrativo; 

 3.º Da notificação referida deverá constar, a título informativo, que a Câmara 
Municipal tudo fará para manter em funcionamento os lugares e bancas do Mercado 
Municipal até ao início das obras, disponibilizando, transitoriamente e dentro do possível, 
locais alternativos para funcionamento do Mercado Municipal, sem quaisquer encargos 
para os vendedores.” 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque  manifestou-se contra a 
proposta apresentada, desfazada no tempo e sem qualquer informação prévia a toda a 
vereação do que se pretende para aquele local. Recordou que, com base em notícias 
vindas a público pela Senhora Vereadora, de que já existia um esboço de projecto para a 
remodelação do Mercado Municipal, ainda nada lhe foi entregue apesar de o pedido já 
formulado há bastante tempo, não se encontrando assim disponível para dar “um cheque 
em branco” sem que previamente o assunto seja apresentado e discutido em todas as 
suas vertentes. E como não se sabe o que vai ser feito naquele espaço, considera 
prematuro qualquer decisão sobre os vendedores não concordando com o envio da carta 
nos moldes apresentada. Nesta altura, seria uma péssima prenda de natal, tal a 
instabilidade e indefinição sobre o futuro, não ficando salvaguardados os direitos dos 
actuais vendedores e sem sequer informação convenientemente e de forma segura qual o 
local provisório de funcionamento do mercado durante a realização das obras. 

Concordando nalguns aspectos referidos pelo Sr. Vereador, a Senhora 
Presidente sugeriu pequenas alterações no texto cuja redacção final abaixo se transcreve. 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães,  informou o Sr. Vereador, da grande 
preocupação em estudar a melhor localização para o funcionamento provisório do 
mercado, tendo em atenção sempre e em primeiro lugar os interesses dos vendedores 
em causa.  

A Câmara, tendo em conta todos os estudos já desenv olvidos com vista à 
realização das obras de recuperação do edifício do Mercado Municipal, por forma a 
criar novas valências de utilização daquele espaço situado numa zona privilegiada 
da cidade de Leiria, em especial destinando uma áre a considerável ao exercício do 
comércio tradicional, sem desprezar, contudo, os in teresses culturais e turísticos 
que ao Município cabe acautelar; considerando que o s contratos existentes com os 
titulares do direito de ocupação das lojas, lugares  e bancas terminam no dia 31 de 
Dezembro de 2004, conforme decorre da deliberação t omada em reunião do 
executivo camarário de 30 de Novembro de 1994 e que  consta de fls. 3887 da Acta 
n.º 38,  delibera por unanimidade: 



 1.º Notificar todos os titulares do direito de ocup ação das lojas, lugares e 
bancas do Mercado Municipal de que a Câmara Municip al de Leiria não vai renovar 
os respectivos contratos, os quais, por isso, caduc am no dia 31 de Dezembro de 
2004, data em que termina a prorrogação concedida a través da deliberação acima 
referida; 

 2.º Notificar os interessados de que dispõem do pr azo de 10 dias úteis, a 
contar da data em que forem notificados, para se pr onunciarem  por escrito, 
querendo, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do C ódigo do Procedimento 
Administrativo; 

 3.º Da notificação referida deverá constar, a títu lo informativo, que a Câmara 
Municipal tudo fará para manter em funcionamento os  lugares e bancas do Mercado 
Municipal até ao início das obras, disponibilizando , transitoriamente, locais 
alternativos para funcionamento do Mercado Municipa l, sem quaisquer encargos 
para os vendedores, durante as obras. 

 4.º Assegurar o direito de preferência. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO OESTE E EST REMADURA - 
APOIO 

N.º 1657/04 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pela Associação dos Produtores Florestais do Oeste e 
Estremadura, no sentido de apoiar a Conferência “ Floresta Portuguesa “. 

A Câmara deliberou por unanimidade nos termos da al ínea a) do n.º 4 do 
artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro alterada  pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro apoiar a Associação dos Produtores Floresta is do Oeste e Estremadura na 
Conferência a Floresta Portuguesa, no valor de €250 .00 (duzentos e cinquenta 
euros) 

** 

CEMITÉRIO DE MONTE REAL – APOIO À JUNTA DE FREGUESI A 

N.º 1658/04 Presente o Acordo de Colaboração, que abaixo se transcreve, a celebrar 
com a Junta de Freguesia de Monte Real, para beneficiação do cemitério. 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

OBJECTO: Obras de Beneficiação do Cemitério de Mont e Real 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de Monte Real tem como prioridade a melhoria 
da qualidade dos equipamentos da freguesia, é celebrado o presente acordo entre o 
Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara e a Junta de Freguesia 



de Monte Real, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Obras 
de Beneficiação no Cemitério de Monte Real”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

 

Constitui objecto do presente Acordo a “Obras de Beneficiação do Cemitério de Monte 
Real”, a executar na freguesia de Monte Real. 

Cláusula Segunda 

O Município de Leiria assegura o respectivo financiamento, no montante de €29.135,00 
para a realização da obra referida na cláusula primeira,  

Cláusula Terceira 

 

1 – Compete ao Município de Leiria : 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Monte Real, 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 Monte Real da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Monte Real 
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 

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 do Município de Leiria. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá o Município 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 obter a 
prévia aceitação da 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 do Município de Leiria. 

Cláusula Quinta 

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 Monte Real. 

Cláusula Sexta 

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 

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 

O presente Acordo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
art.º 6º, 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 o processo em epígrafe  delibera por 
unanimidade aprová-lo nos termos da termos da alíne a b) do n.º 6 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

** 

PROJECTO DA FONTE DAS OLHALVAS 

N.º 1659/04 Presente pela Sr. ª Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa 
Magalhães, o Projecto de uma Fonte Escultórica na  Rotunda das Olhavas.  
A Fonte Escultórica proposta é composta pelos elementos que em seguida 
resumidamente se descrevem: 
1 – Elementos Aquáticos 
• Circuito 1:  1 géiser central de 15m de altura; 
• Circuito 2 : Nuvem de água pulverizada, 6.5m de diâmetro aproximado e 2 m de altura; 
• Circuito 3 : 60 jactos parabólicos de água livre, 1m de altura; 
2 – Iluminação 



• Iluminação em Branco; 
3 – Controle Anemométrico: 
• Três pontos de funcionamento. 
4 Tratamento de Água 
• Filtro de areia com actuação manual; 

• Doseamento automático de algicida. 

A Câmara tomou conhecimento  

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE LUGARES CATIVOS NO MERC ADO DE VENDA 
POR GROSSO DO FALCÃO (TÊXTEIS, CALÇADO E AFINS) – ( INT.11565/04) 

N.º 1660/04 Presente o processo mencionado em epígrafe acompanhado da acta da 
Comissão de Abertura e Análise das Propostas apresentadas ao Concurso aberto pelo 
Edital N.º 262/2004, para Atribuição de Lugares de Terrado Cativos no Mercado de Venda 
por Grosso do Falcão – Têxteis, Vestuário, Calçado e Afins (5.ªs Feiras), nomeada por 
deliberação de Câmara de 25 de Outubro de 2004, a qual é do seguinte teor: 

“ACTA DA COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS AO CONCURSO 
PARA ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DE TERRADO CATIVOS NO MERCADO DE VENDA 
POR GROSSO DO FALCÃO – TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADO E AFINS (5ªS 
FEIRAS) – EDITAL n.º262/2004 



 No dia 17 de Novembro de 2004, pelas 11h00m, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Leiria, reuniu a Comissão, constituída por Dr.ª Neusa Fernandina de 
Magalhães, Vereadora desta Câmara Municipal, como Presidente, Maria de Lurdes 
Garção Castelo e Rui Manuel de Sousa Fernandes, como vogais, procedeu-se ao acto 
público de abertura e analise de propostas apresentadas para o “Concurso para atribuição 
de lugares de terrado cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Vestuário, Calçado e Afins (5.ªs Feiras)”, conforme consta do Edital n.º 262/04, de 
2004/10/25, tendo apresentado propostas os seguintes concorrentes: 

1 Criações Gavião Vestuário, Ldª. 

2 Socentri – Confecção, Ldª. 

3 Nelfios – Comércio de Fios e Linhas, Ldª. 

4 Gabriel Dinis Ferreira Vieira 

5 Rui Teixeira da Cunha 

6 Morfil – Produção e Comercialização de Confecções, Ldª. 

7 Yoanys Teresita Lorenzo Suarez 

8 Manuel Fernando Gomes da Silva 

9 Ermelinda Cunha Martins 

Os concorrentes números 3, 5 e 8 não apresentaram os documentos exigidos 
mas, tendo sido contactados telefonicamente, supriram as deficiências, enviando por fax 
os documentos em falta, nos termos do ponto 4.1. do Programa de Concurso. 

 Após a abertura dos sobrescritos exteriores e feita a conferência dos documentos 
foi a Comissão unânime na decisão de admitir todos os concorrentes. 

 Depois de ter sido facultada a intervenção, no acto, aos concorrentes presentes, 
conforme consta do mapa anexo à presente acta, procedeu-se, de imediato, à abertura 
dos sobrescritos contendo a proposta, cujos valores, para cada lugar constam do já 
referido mapa anexo. 

 Concluída a abertura a Comissão decidiu admitir todas as propostas, tendo sido 
dada, de novo, possibilidade aos presentes de intervir no acto. 

 De seguida, a Comissão procedeu, em reservado, à análise das propostas, para o 
que foram seguidos os critérios do valor mais elevado e o da preferência indicada na 
proposta de cada concorrente, bem como os mencionados no ponto 5.1. do Programa de 
Concurso. 

 Concluída a analise, a Comissão decidiu propor a atribuição de um lugar  aos 
concorrentes conforme a seguir se indica, pelo valor mais elevado: 

N.º Concorrentes 
Lugar 

Valor da 
proposta  



1 Criações Gavião Vestuário, Ldª. 253 €252,00 

2 Socentri – Confecção, Ldª. 237 €300,00 

3 Nelfios – Comércio de Fios e Linhas, Ldª.  38 €350,00 

4 Gabriel Dinis Ferreira Vieira          69 €250,00 

5 Rui Teixeira da Cunha  47 €260,00 

6 Morfil – Produção e Comercialização de Confecções, 
Ldª.  59 €320,00 

7 Yoanys Teresita  Lorenzo Suarez 109 €250,00 

8 Manuel  Fernando Gomes da Silva   83 €250,00 

9 Ermelinda Cunha Martins 
    94 €300,00 

 
 Não havendo mais assuntos a tratar a Comissão deu por encerrados os trabalhos, 
lavrando a presente acta que vai ser assinada por todos os membros. 
 Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos dezassete dias do mês de Novembro 
de dois mil e quatro.” 

A Câmara, depois de analisar o processo delibera po r unanimidade 
adjudicar o direito de ocupação dos lugares cativos  do Mercado de Venda por 
Grosso do Falcão aos concorrentes mencionados e pel o valor das suas ofertas, 
conforme é proposto pela Comissão de Abertura e Aná lise das Propostas.  

Mais delibera dispensar a audiência dos interessado s, nos termos do 
art.º103.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedim ento Administrativo, dada a 
urgência, devido à proximidade da época de Natal e a adjudicação ser pelo valor 
mais elevado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE  
PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO/INFR A-ESTRUTURAS 
(CANDIDATURA DE DEZEMBRO DE 2004) 

N.º 1661/04 Decorrerá de 1 a 31 de Dezembro de 2004 o período de apresentação de 
candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Infra-estruturas para a 
atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria de infra-
estruturas desportivas e sociais. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

• ofício dirigido à Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 
candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto para a construção, 
conservação e melhoria de infra-estruturas desportivas e sociais; 

• fotocópia dos estatutos aprovados, quando não tenham sido entregues anteriormente; 

• questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto. 



Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade concordar com 
a abertura do período de apresentação de candidatur as aos apoios municipais para 
a construção, conservação e melhoria das infra-estr uturas desportivas e socais, 
bem como afixar Edital nos lugares públicos do cost ume. 

** 

GALARDÃO MUNICIPAL DO DESPORTO – ÉPOCA 2003/2004 

N.º 1662/04 Pelo Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente a Acta da 
reunião de 12 de Novembro de 2004, do Conselho Municipal da Juventude e Desporto, 
que abaixo se transcreve: 

“ACTA 

Aos doze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatro, pelas dezoito horas e 
trinta minutos, realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Leiria, uma reunião 
extraordinária do Conselho Municipal da Juventude e Desporto. 

Na ordem de trabalhos encontravam-se três pontos: 

1. Informações; 

2. Aprovação dos nomes e entidades propostos para atribuição do Galardão 
Municipal do Desporto; 

3. Proposta para atribuição da Medalha da Cidade aos agentes desportivos do 
concelho, participantes nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Atenas 2004. 

Relativamente ao primeiro ponto, confirmou-se a possibilidade de realização da cerimónia 
de entrega dos Galardões Municipais no dia dez de Dezembro do ano de dois mil e 
quatro, pelas dezanove horas e trinta minutos, no Estádio Municipal Dr. Magalhães 
Pessoa. 

De seguida, foram aprovados todos os nomes e entidades propostos pelo Júri eleito pelo 
Conselho Municipal da Juventude e Desporto, que de seguida enunciamos, bem como, a 
inclusão do galardoado Dr. Gilberto Madaíl, como Presidente do Conselho de 
Administração da EURO 2004, S.A., proposto pelo Sr. Júlio Vieira, Presidente da 
Associação de Futebol de Leiria e elemento do Júri e aceite por unanimidade: 

Entidade/Personalidade 

Federação Portuguesa de Futebol 

Gilberto Madail 

António Laranjo 

Clube 

Clube de Orientação do Centro 



Juiz/Árbitro 

Isabel Carreteiro 

Michelle Wellenkamp 

Técnico 

Manuel Henriques Galinha 

Vítor Santos 

Atleta/Equipa 

Maria Frazão 

Américo Vieira 

David Gaspar 

Estafeta 4x100m Seniores Femininos da Juventude Vidigalense – Juliana Neto, Sofia 
Chagas, Cátia Ferreira e Maria Frazão 

Estafeta 4x100m Juniores Femininos da Juventude Vidigalense – Ana Neves, Maria 
Frazão, Diana Gaspar e Juliana Neto 

Equipa de Seniores Masculinos da Associação Solidariedade Académico de Leiria 

Equipa e treinador de Juniores Masculinos da Associação Solidariedade Académico de 
Leiria 

Por fim, e relativamente ao terceiro ponto, foi também deliberado a atribuição da Medalha 
da Cidade aos agentes desportivos do concelho, participantes nos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Atenas 2004, durante a cerimónia de atribuição do Galardão: 

Árbitro 

Carlos Duarte 

Atletas 

Vânia Silva 

João Paulo 

Odete Fiuza 

Caberá à Reunião de Câmara conforme regulamento em vigor a aprovação desta acta, 
nomeadamente, a aprovação dos nomes e entidades propostos pelo júri e aprovados no 
plenário do Conselho Municipal da Juventude e Desporto. 

Por não existir nada mais a deliberar, foi encerrada a reunião e lavrada a sua respectiva 
acta.” 

Analisando o assunto a Câmara delibera por unanimid ade aprovar a Acta 
do Conselho Municipal da Juventude e Desporto, acim a transcrita. 

** 

Nesta altura ausentou da reunião, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque , eram 
dezassete horas e vinte minutos. 



** 

PROTOCOLO “APRENDER A CONDUZIR” – NÚCLEO DE DESPORT OS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA 

N.º 1663/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o 
Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “PROTOCOLO 

APRENDER A CONDUZIR 

No seguimento do trabalho realizado em parceria pela Escola Afonso Lopes Vieira, 
Câmara Municipal de Leiria (Divisão de Desporto) e O Núcleo de Desportos Motorizados 
de Leiria, foi desenvolvido um programa que visa junto dos alunos do Ensino Básico e 
Secundário a sua formação como futuros condutores, procurando conjugar uma iniciação 
ao Karting com a Educação Rodoviária. Este programa foi validado durante o ano lectivo 
de 2000/2001 pelos alunos da Escola Afonso Lopes Vieira, tendo-se concluído que 
poderia ser extensível a todas as Escolas do Ensino Básico  e Secundário do Concelho, e 
tendo em consideração os elevados custos que a utilização destes equipamentos acarreta 
que nem as escolas, nem o Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria têm capacidade 
de suportar, justifica a celebração do presente protocolo: 

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 Costa, na 
qualidade de primeiro outorgante, 

e 

O Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, adiante designado por NDML, com sede 



em Milagres, representado pelo Presidente da Direcção, Sr. Pedro Alves, 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 do Kartódromo Internacional dos 
Milagres e dos Kartings a alunos do Ensino Básico e Secundário do Concelho de Leiria, 
aderentes ao programa “Aprender a Conduzir”.  

2.ª 

(OBRIGAÇÕES DO NDML)  

O NDML obriga-se a : 

• Providenciar um enquadramento técnico qualificado, assegurando a responsabilidade 
técnico - pedagógica das actividades; 

• Disponibilizar as suas instalações desportivas e o material desportivo necessário, 
nomeadamente, garantindo no mínimo 1 kart para cada 2 alunos, num total de 15 
karts, bem como, 1 kart de 2 lugares preparado para alunos portadores de deficiência, 
às Terças, Quartas e Quintas-feiras de acordo com as escolas inscritas no Projecto; 

• Garantir um seguro de acidentes pessoais para os jovens que participem no Projecto; 

• Trimestralmente efectuar e enviar ao ML relatório da actividade desenvolvida, 
nomeadamente, referindo aspectos de assiduidade e de aderência ao Projecto em 
geral, assim como, salientando aspectos mais e menos positivos e propostas de 
alterações. 



3.ª 

(OBRIGAÇÕES DO ML)  

• Divulgar o Projecto junto das Escolas dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e 
Secundário do Concelho de Leiria; 

• Assegurar o transporte dos alunos (até um máximo de 30 alunos) até ao local das 
sessões (Kartódromo dos Milagres) e de regresso ao local de origem, de acordo com 
calendário e horário a acordar entre o NDML, as Escolas/alunos aderentes ao Projecto 
e o ML; 

• Receber as fichas de inscrição das Escolas/alunos que adiram ao Projecto; 

• Comparticipar no financiamento do Projecto atribuindo mensalmente €10,00 por cada 
aluno participante, até um máximo de €1.000,00 (mil euros) mensais; 

• Comparticipar na aquisição de 1 kart de 2 lugares preparado para alunos portadores 
de deficiência, no valor total de €3.927,00 (três mil novecentos e vinte e sete euros), 
mediante a  apresentação dos comprovativos de despesa. 

4ª 

(DURAÇÃO DO PROTOCOLO)  

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 08 de Novembro de 2004 e 
30 de Junho de 2005. 

5ª 

(CASOS OMISSOS) 

Todas as normas necessárias à boa execução do protocolo e nele não contempladas, 
serão acordadas entre os dois outorgantes e celebrados os competentes aditamentos a 
este documento, se assim se entender como necessário. 

6ª 

(IMPOSTO DO SELO) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
art.º 6º, 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 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 maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes, celebr ar o Protocolo com o Núcleo 
de Desportos Motorizados de Leiria. 

Mais delibera autorizar a Sr.ª Presidente a procede r à sua outorga.  

** 

PONTO NÚMERO TREZE 



18.ª EDIÇÃO DO PASSEIO ROTA DO SOL – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO (ENT 
27343) – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

N.º 1664/04 No âmbito da 18.ª Edição do Passeio Rota do Sol, o Núcleo de Desportos 
Motorizados de Leiria (NDML) solicitou, através do ofício com a ENT.27343/04, o 
encerramento ao trânsito da Avenida Adelino Amaro da Costa, no sentido Nova 
Leiria/Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, no dia 19 de Novembro, entre as 18h00m e as 
22h00m. O espaço pretendido será utilizado como zona de concentração dos 
concorrentes e local de partida e chegada da 1.ª Etapa do passeio. 

Após análise do pedido do NDML, propôs-se: 

5 Autorizar a proibição de estacionamento na via, junto ao edifício “Galerias do Lis”, 
durante o dia 19 de Novembro, ficando a operação a cargo do requerente; 

6 Empréstimo de 2 grades, tendo uma delas um sinal de trânsito proibido, a colocar 
no inicio da Avenida Adelino Amaro da Costa, junto à Rotunda do Arrabalde da 
Ponte, sendo o transporte assegurado pela Câmara Municipal e ficando a sua 
colocação e o sinal de trânsito sob a responsabilidade do requerente; 

7 O início do fecho ao trânsito da Avenida só pode ocorrer a partir das 19h30m; 

8 Não pode ser impedida a saída dos veículos que se encontrem no parque de 
estacionamento da Avenida Adelino Amaro da Costa; 

9 É necessária a presença de um agente da PSP para disciplinar o trânsito no início 
da Avenida Adelino Amaro da Costa, junto à Rotunda do Arrabalde da Ponte 

Considerando que o assunto foi retirado da Reunião de Câmara do dia 15 do corrente e 
que as alterações ao trânsito estão solicitadas para dia 19, foi concedido despacho de 
autorização da Sr.ª Presidente de Câmara, a ser ratificado em Reunião de Câmara, nos 
termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade de acordo com 
o n.º 3 do Artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho da S r.ª Presidente da Câmara. 

A presente deliberação foi aprovada em  minuta. 

** 

V ARRAIAL ACADÉMICO – ALTERAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE  8 DE 
NOVEMBRO (ENT. 28785/04 e ENT. 31912/04) - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO  

N.º 1665/04 Foi presente a carta da Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Leiria com a ENT.31912/04, pretendendo alterar a data de 
realização do V Arraial Académico no Largo Cândido dos Reis, de dia 11 para dia 16 do 
corrente. 

Foi ainda proposto a alteração do apoio logístico a conceder pela Câmara Municipal, no 
sentido de se incluir o fornecimento, montagem e desmontagem de quadro eléctrico, 
incluindo o pagamento da energia consumida no evento. 



Considerando que há apenas um dia entre a Reunião de Câmara e a data proposta do 
arraial, não dando possibilidade de cuidar de todos os preparativos, foi solicitado 
despacho de autorização da Sr.ª Presidente de Câmara, a ser ratificado em Reunião de 
Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade de acordo com 
o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o despacho da S r.ª Presidente da Câmara. 

A presente deliberação foi aprovada em  minuta. 

** 

ALTERAÇÃO AO TRÂNSITO – ÁREA CIRCUNDANTE DA IGREJA DE POUSOS - 
(ENT26884/2004) 

N.º 1666/04 A proposta de circulação apresentada pela Junta de Freguesia de Pousos, 
merece parecer favorável e deve ser implementada da seguinte forma: 

O trânsito automóvel nas ruas envolventes à Igreja dos Pousos, passará a ter sentido 
único desde o largo em frente da Igreja, seguindo pela Rua Barão Viamonte até à 
intersecção com a Rua dos Paraísos. A partir desta intersecção, o sentido único 
continuará pela Rua dos Paraísos até à intersecção com a Rua José de Sousa. 
Novamente, o sentido único continuará pela Rua José de Sousa até ao largo em frente à 
Igreja. 

Todas as ruas que intersectam estes arruamentos, terão obrigatoriamente a sinalização 
compatível com o sentido de trânsito proposto. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à 
deliberação, devendo ser dado conhecimento à PSP, G NR, Bombeiros Municipais, 
Bombeiros Voluntários, Rodoviária do Tejo, Antral, Hospital Distrital de Leiria, EDP, 
SMAS, Portugal Telecom, Lusitânia Gás, TV Cabo, Plu ricanal e Junta de Freguesia 
de Pousos . 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

N.º 1667/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas durante 
o mês de Outubro de 2004, que totalizam o valor de €9.573,50 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €9.573,50, referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito no 



mês de Outubro de 2004.  

** 

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

N.º 1668/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas  no Teatro Miguel 
Franco durante o mês de Outubro de 2004, que totalizam o valor de €1.785,80. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €1.785,80, referente a 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco suporta das pelo Teatro José Lúcio 
da Silva, durante o mês de Outubro de 2004  que totalizam o valor de €1.785,80. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 1669/04 Presentes os pedidos das seguintes entidades solicitando a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

- Académico de Leiria, para dia 3 de Dezembro – realização de espectáculo 
musical com Rui Veloso (noite); 

- Academia de Ballet Annarella, para dia 12 de Dezembro – realização de 
espectáculo de Natal “Quebra Nozes” (tarde); 

- Cercilei, para dia 14 de Dezembro – festa de Natal  (tarde); 

- SAMP, para dia 1 de Janeiro de 2005 – realização do Concerto de Ano Novo 
e Reis (tarde); 

- Cercilei, para os dias 2, 3 e 4 de Março de 2005 – realização do V 
Congresso “Humanizar para Incluir – Importância da Diferença no Projecto Ser Pessoa”, 

A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera  por unanimidade 
autorizar as cedências do Teatro José Lúcio da Silv a nos termos do Regulamento 
em vigor às entidade requerentes, a expensas própri as. 

** 

HOSPITAL DE ST.º ANDRÉ – FESTA DE NATAL 

N.º 1670/04 Presente o pedido do INATEL – Delegação de Leiria com a ENT.31138/04 
solicitando a colaboração da Câmara para a realização da Festa de Natal no Hospital de 
Santo André, no dia 11 de Dezembro, através da contratação de um artista que se 
entenda interessante para a animação da mesma. 

Analisado o assunto e, tendo em conta que se trata de uma actividade de 
natureza social, propõe-se que seja concedido o apoio solicitado com um espectáculo de 
ilusionismo. 

A Câmara apreciou a informação sobre o pedido da IN ATEL para apoiar a 



Festa de Natal no Hospital de Santo André a realiza r no dia 11 de Dezembro e, tendo 
em conta que se trata de uma actividade de natureza  social de interesse municipal, 
delibera por unanimidade e 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, conceder o ap oio solicitado suportando o 
pagamento  do espectáculo de  ilusionismo   no valo r de €200,00 + IVA. 

** 

CONGRESSO INTERNACIONAL - AS CORTES E O PARLAMENTO EM PORTUGAL - 
750 ANOS DA CORTES DE LEIRIA DE 1254 

N.º 1671/04 Decorre ao longo de 2004 o ano celebrativo do 750.º Aniversário das 
Cortes de Leiria de 1254, que a memória nacional consagrou como aquelas em que pela 
primeira vez tiveram voz os representantes dos estratos populares. 

A fim de comemorar este acontecimento, a Câmara Municipal de Leiria em colaboração 
com a Assembleia da República consideraram promover um Congresso Internacional 
denominado “As Cortes e o Parlamento em Portugal: 750 Anos das Cortes de Leiria de 
1254”, a ser realizado, em Leiria, de 26 a 28 de Novembro de 2004, em ordem a assinalar 
sobre esta problemática histórica. 

A Comissão Científica está a cargo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
dirigida pela Profª. Doutora Maria Helena da Cruz Coelho. A programação, de âmbito 
internacional, conta com o contributo científico de grandes individualidades da História, de 
nacionalidade portuguesa e estrangeira. As entidades envolvidas Assembleia da 
República, Município de Leiria e Universidade de Coimbra; atribuem a este evento um 
carácter científico notável, e tornam-no num acontecimento público de grande notoriedade 
nacional. 

A sua realização conta com o apoio de várias Instituições/Entidades locais e regionais: 
ADTRC (Associação para o Desenvolvimento do Turismo da Região Centro), Instituto 
Politécnico de Leiria Governo Civil de Leiria, Escola Superior de Educação de Leiria, 
Região de Turismo Leiria/Fátima, Centro de Formação de Leiria, Junta de Freguesia de 
Leiria. 

Os custo inerentes ao evento incluem os seguintes tipos de despesas: 

16 Convidados e Participantes: remuneração pro-labore, viagens para convidados 
estrangeiros, alojamento e alimentação para os elementos da comissão científica, 
oradores e organização, ofertas institucionais aos participantes e convidados, 2 
almoços para todos os participantes e convidados; 

17  Produção do evento: trabalho gráfico e imagem, divulgação, secretariado, 
animação cultural integrada no programa. 

Toda a envolvência institucional e o esforço que se tem feito na divulgação farão deste 
evento um acontecimento de grande interesse e visibilidade para a cidade de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 



** 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EXPERIMENTA  - ASSOCIAÇÃO 
PARA A PROMOÇÃO DO DESIGN E DA CULTURA DE PROJECTO 

N.º 1672/04 A Voyager03 é uma exposição/instalação desenhada a pensar na 
itinerância, cujos conteúdos foram concebidos no âmbito da última edição da 
Experimentadesign2003 – Bienal de Lisboa. Depois de acolhida em Lisboa, Barcelona, 
Paris e Madrid, com notável sucesso, a V03 lança-se em novos destinos, numa digressão 
por diferentes cidades portuguesas, tendo já sido apresentada em Viseu, Torres Vedras, 
Bragança, Albufeira, Ponta Delgada e Coimbra. 

Esta digressão, em parceria com o Instituto da Artes, tem na sua origem a 
apresentação do projecto ao público nacional, tomando em consideração o trabalho e 
empenho que a Associação Experimenta tem colocado quer na formação de novos 
públicos, quer na descentralização cultural correspondendo ao desejo de levar para além 
de Lisboa aquilo que tem vindo a efectuar no plano do design e da cultura 
contemporânea. 

Para o efeito, propõe a EXPERIMENTA - Associação para a Promoção do 
Design e da Cultura de Projecto o Contrato de Prestação de Serviços que a seguir se 
transcreve: 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Entre 

Município de Leiria , Organismo da Administração Publica com o n.º __________, com 
sede no Largo da República, em Leiria, doravante designado por “Município” neste acto 
representado por Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, na qualidade de  
Presidente da Câmara, natural de Mirandela, portadora do Bilhete de Identidade  n.º 
3299112, emitido em 06.08.96 pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria, com o 
número de contribuinte 106224603, com poderes para o acto conforme alínea f) do n.º 2 
do artigo 68.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, adiante designada por Primeiro 
Outorgante; 

E 

EXPERIMENTA - Associação para a Promoção do Design e da Cultura de Projecto , 
Pessoa Colectiva n.º 504670174, com sede na Rua Cidade do Lobito, Atelier Municipal n.º 
3, Quinta do Contador-Mor, 1800–088 Lisboa, neste acto representada pela Presidente 
Augusta Regina Alves Gato de Moura Guedes , casada, natural de Torres Vedras, 
portadora do bilhete de identidade  n.º 6939151 emitido em 27/10/1999 pelos Serviços de 
Identificação Civil de Lisboa, com o número de contribuinte 181188864, e o Secretário-
Geral João Paulo Ferreira Feliciano , divorciado, natural das Caldas da Rainha, portador 
do bilhete de identidade  n.º 4476167 emitido em 27/11/2002 pelos Serviços de 
Identificação Civil de Lisboa, com o número de contribuinte 174934912, com poderes para 
o acto conforme o artigo 19º dos Estatutos e  acta n.º 5 datada de 21 de Maio de 2001, 
adiante designada por Segunda Outorgante; 

1. Considerando que a EXPERIMENTA é responsável pela concepção e realização de 
eventos culturais que contemplam, de forma multidisciplinar e transversal, as áreas do 
design industrial, da arquitectura, do design gráfico e multimédia, entre outros; 



2. Considerando que a afirmação cultural das cidades é construída através de 
acontecimentos e manifestações promovidas por criadores, agentes e instituições 
públicas e privadas, e pelo grau de intervenção obtido junto dos mais variados públicos; 

3. Considerando que a EXPERIMENTA, no âmbito da Bienal de Lisboa 2003, criou, 
produziu e apresentou, com assinalável sucesso, uma instalação/exposição móvel sobre 
cultura portuguesa contemporânea que apresenta trabalhos de mais de 50 criadores 
nacionais, a qual constitui um exemplo de grande impacto da criatividade portuguesa e 
uma amostra aprofundada dos trabalhos mais recentes em áreas que incluem a 
arquitectura urbana, o design artístico e industrial, a fotografia, o vídeo, a música, entre 
vários outros campos da expressão artística. 

4. Considerando que a Experimenta, no desenvolvimento do seu projecto cultural, 
pretende colocar uma ênfase especial na criação de novos públicos, na descentralização 
da cultura em Portugal e nos aspectos formativos e educativos associados ao fenómeno 
artístico. 

5. Considerando que, no âmbito dos seus programas de descentralização cultural, o 
Ministério da Cultura, através do Instituto das Artes, decidiu apoiar a realização de uma 
digressão nacional do projecto, colaborando financeiramente para sua viabilização. 

6. Considerando que a empresa Galp Energia, na sua qualidade de patrocinador oficial 
do projecto, deliberou também apoiar a realização desta digressão nacional contribuindo 
financeiramente para a sua viabilização. 

7. Considerando que sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro deliberou associar-se a 
esta digressão concedendo-lhe o seu alto patrocínio. 

8. Considerando que o Município de Leiria tem vindo a destacar-se no panorama cultural 
nacional através da qualidade das programações que propõe; 

9. Considerando que ambos os outorgantes entendem que uma mútua colaboração e 
consequente criação de sinergias e convergência de acções é profícua aos objectivos que 
ambas visam prosseguir; 

É celebrado o presente contrato, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 

PRIMEIRA 

(Objecto do Contrato)  

O presente contrato tem por objecto a apresentação na cidade de Leiria da exposição 
itinerante Voyager 03, adiante designada por PROJECTO. 

 

SEGUNDA 

(Objectivos do Projecto) 



1. Desenvolvimento de um projecto nacional centrado na área do design e da criação 
artística e cultural contemporânea, tendo por localização Leiria, e que se concretiza na 
apresentação ao público da região da exposição Voyager 03.  

2. Apoiar a criação em Leiria, de uma plataforma de discussão e reflexão sobre o 
design, a arte e a cultura portuguesa, nomeadamente através da realização de um 
encontro/debate com a participação de responsáveis da Experimenta, criadores e 
projectistas da exposição, acompanhados pelos responsáveis locais e nacionais 
envolvidos na realização desta digressão; 

3. Criar um evento direccionado para o grande público, que actue como estímulo e 
assuma uma função pedagógica na promoção do design e da criação artística 
portuguesa, nomeadamente através da realização de visitas destinadas a grupos 
específicos, escolares ou outros, sempre em articulação e no âmbito do Serviço Educativo 
desenvolvido pelo promotor local; 

4. Colaborar para a formação técnica, profissional e artística dos parceiros e públicos 
locais, designadamente através da formação de Assistentes de Exposição e de 
orientadores de visitas guiadas. 

5. Permitir a redescoberta e a reutilização criativa do património cultural de Leiria, 
contribuindo para a criação de parcerias que facilitem a promoção da cultura, 
comprometendo criadores, agentes, instituições, empresas nacionais e locais numa 
plataforma para a ampliação do conhecimento e da educação na região.  

6. Ensaiar novas abordagens de projecto e de concepção criativa que permitam 
acentuar, com inteligência e originalidade, a vertente lúdica de uso do design e da criação 
artística neste Município; 

7. Contribuir para a descentralização da cultura portuguesa, numa acção de 
aproximação ao público do interior do país dos grandes eventos artísticos nacionais 
realizados na capital, visando o desenvolvimento de novos públicos e o aprofundamento 
do conhecimento nacional sobre a cultura portuguesa contemporânea. 

 

TERCEIRA 

(Programa) 

O PROJECTO é composto por um conjunto de acções que incluem a deslocação do 
semi-reboque – Exposição, a sua preparação e abertura ao público e a realização de um 
encontro/ debate com criadores, comissários e responsáveis da Associação Experimenta. 
A realização deste encontro deverá contar ainda com a associação de entidades, 
nacionais e regionais que possam contribuir para o aprofundamento do debate, e para o 
alargamento das perspectivas culturais, sociais e económicas da nossa sociedade. 

 

QUARTA 

(Calendarização) 



1. A apresentação do PROJECTO em Leiria decorrerá entre 08 e 19 de Dezembro de 
2004 

QUINTA 

(Custo do Projecto) 

1. O custo do PROJECTO é de €12.500,00, mais IVA à taxa legal. 

2. O custo referido no número anterior será suportado pelas entidades seguintes nos 
montantes correspondentes: 

a) Galp Energia: €2.500,00 

b) Ministério da Cultura – Instituto das Artes: €2.500,00 

c) Promotor Local: €7.500,00 + IVA 

3. O Município de Leiria, obriga-se a entregar à Experimenta, contra os respectivos 
recibos de quitação, o montante referido na Cláusula Quinta, Número 2, Alínea c) 
deste contrato: €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com a seguinte calendarização: 

4. 40% - €3.570,00 (Três Mil Quinhentos e Setenta Euros) – com a assinatura deste 
contrato 

5. 40% - €3.570,00 (Três Mil Quinhentos e Setenta Euros) – no dia da inauguração – 8 
de Dezembro 

6. 20% - €1.785,00 (Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Euros) – no dia de encerramento – 
19 de Dezembro 

 

SEXTA 

(Obrigações do Município de Leiria) 

São ainda obrigações do Município de Leiria: 

a) Assegurar um local plano, com uma área igual ou superior a 400m2 e com 
acessibilidade à entrada do semi-reboque. 

b) Assegurar a existência de um quadro eléctrico com 32A trifásico a 220V, num raio de 
100 metros do local onde estacionará o semi-reboque. 

c) Assegurar serviço de segurança 24 horas ao semi-reboque 

d) Assegurar Serviço de limpeza diária ao semi-reboque. 

e) Assegurar a contratação de assistentes / voluntários de exposição de acordo com 
turnos a estabelecer em função do horário a definir, sendo que deverá haver um mínimo 



de 2 assistentes por turno. 

f) Colaborar com a Experimenta na promoção e divulgação do PROJECTO tendo em vista 
a adequada visibilidade da exposição e do encontro/debate, nomeadamente através da 
produção de materiais gráficos, do envio de press releases, da colocação (no caso da sua 
existência) de mupis divulgativos no circuito do município e da inserção de anúncios nos 
meios de comunicação social, accionando para o efeito os esforços do seu Gabinete de 
Comunicação nesta divulgação; 

g) Mencionar em lugar de destaque, em todos os materiais gráficos, promocionais e 
publicitários que vierem a ser produzidos para a apresentação do PROJECTO em LEIRIA, 
o nome da Experimenta, bem como das entidades patrocinadoras que a Experimenta 
indique; 

h) Designar um responsável de operações que constitua um elo de ligação entre a 
Experimenta e o Município de Leiria; 

i) Realizar um cocktail no dia da inauguração em local adequado; 

j) Assegurar a produção e o envio dos convites para os mailings da Experimenta e o 
Município de Leiria;  

k) Produzir as peças gráficas que considere úteis, seleccionando entre aquelas que são 
propostas pela Experimenta na Cláusula Sétima, alínea j) 

l) Assegurar o alojamento para 4 noites em quarto single dos intervenientes da 
Experimenta, de 07 para 08 de Dezembro 

m) Assegurar um local e condições apropriadas para a realização do encontro/debate, 
indicando com antecedência as presenças dos participantes locais que entenda convidar 
para o efeito. 

SÉTIMA 

(Obrigações da EXPERIMENTA) 

São obrigações da Experimenta:  

a) A produção e apresentação da exposição Voyager 03 e a realização de um 
encontro/debate em Leiria, nomeadamente assegurando:  

b) Como autora do PROJECTO a definição do conceito expositivo no local e, através de 
equipa especialmente constituída para o efeito, a reunião de todos os conteúdos e 
condições necessárias para a apresentação do projecto em Leiria nas datas acordadas; 

c) O desenho e a concepção do encontro/debate, disponibilizando participantes da sua 
equipa organizativa, criadores, comissários e projectistas; 

d) A organização de uma visita técnica prévia para aferir das capacidades do local. 

e) O transporte da Voyager 03 até Leiria (ida e volta). 



f) A manutenção e reparação de todos os equipamentos integrantes da exposição, bem 
como do próprio semi-reboque. 

g) A formação dos assistentes da exposição que asseguram o seu funcionamento e 
informam os visitantes sobre os seus conteúdos. 

h) A formação de assistentes específicos para a realização de visitas guiadas. 

i) A montagem e desmontagem da Voyager, respectivamente, nos dias 07 e 20 de 
Dezembro de 2004; 

j) A concepção e design gráfico de todos os materiais de comunicação que o promotor 
local venha a considerar indispensáveis à promoção do evento,  

Peças gráficas propostas: 

1 Cartaz/mupi 

2 Flyer 

3 Convite  

4 Anúncio de Imprensa  

5 Spot rádio  

6 Press Release e Press kit 

l) A cobertura do evento na televisão e na Rádio. Para esse efeito cada estadia da 
Voyager03 será alvo de: 

1 Uma reportagem televisiva (cuja duração total será de sete minutos e meio, 
produzida e editada pela Associação Experimenta) para o Magazine da Dois — 
apresentado por Anabela Mota Ribeiro às 23h30; 

 

2 Passagem de cinco spots por dia ao longo de 7 dias na Antena 1, antes e 
durante a estadia da Voyager 03 em Leiria  

m) A criação de um site Voyager, agregado ao site da Experimenta, noticiando a 
digressão e contemplando um espaço próprio para os parceiros locais, que inclui ainda 
um link para o site das instituições apoiantes. 

n) A concepção de 1500 desdobráveis específicos. 

o) O envio atempado ao Município de Leiria de todos os materiais necessários para a 
promoção do PROJECTO; 

p) A inserção do nome do Município de Leiria em todo o material gráfico relativo ao 
PROJECTO promocional ou não, enquanto co-organizador  



q) A menção em todos os materiais gráficos promocionais e publicitários que vierem a 
ser produzidos para a apresentação do PROJECTO em Leiria, do nome das entidades 
que o Município venha a indicar e que deverão ser devidamente validados pela 
Experimenta; 

r) A disponibilização do mailing da Experimenta, em etiqueta própria, para envio dos 
convites pelo Município de Leiria. 

OITAVA 

(Incumprimento)  

1. A não realização do PROJECTO por motivo, exclusivamente, imputável à Experimenta 
constitui-a na obrigação de devolver ao Município de Leiria as importâncias já recebidas. 

2. A não realização da exposição por motivo, exclusivamente, imputável ao Município de 
Leiria constitui-o na obrigação de pagar à Experimenta a totalidade da quantia referida na 
Cláusula Quinta, alínea c); 

3. Em caso de força maior, e mediante a concordância de ambas as partes, nenhuma fica 
obrigada ao disposto no presente contrato. 

 

NONA 

(Boa Fé) 

As partes declaram que o presente contrato corresponde à sua vontade real e que se 
vinculam, dentro dos princípios gerais da boa fé ao seu cumprimento. 

 

DÉCIMA 

(Foro) 

Para admitir qualquer conflito emergente do presente contrato, as partes escolhem como 
competente o Tribunal da Comarca de Lisboa. 



 

DÉCIMA PRIMEIRA 

(Imposto do Selo 

O presente Contrato de Prestação de Serviços 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. 

 

Lisboa, 02 de Novembro de 2004 

 

Pela EXPERIMENTA 

 

Pelo Município de Leiria  

 

 

 

_____________________________ 

Augusta Regina Alves Gato de Moura 
Guedes 

Presidente 

 

 

 

____________________________________ 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 

 

 

________________________________ 

João Paulo Ferreira Feliciano 

Secretário-Geral 

 

 

 

 

 

 

Prevista para a Praça Rodrigues Lobo, a exposição referenciada decorrerá entre 8 e 19 
de Dezembro, prevendo-se para a sua execução os seguintes custos: 

Comparticipação à Experimenta Design, *     €7.500,00  

Pacote Gráfico           €550,00 

Acordo de Colaboração com Associação de Estudantes                          N/quantificado 



Conferência |Debate                  N/quantificado 

Inauguração e Diversos           €500,00 

* conforme contrato acima transcrito. 

 

A Câmara analisou a informação da Divisão da Cultur a e atendendo ao 
interesse municipal que este tipo de exposição repr esenta para a cidade e para a 
região, delibera por unanimidade e ao abrigo do dis posto na alínea a) do n.º 1 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ap oiar a iniciativa em causa, 
aprovando o Contrato de Prestação de Serviços com a  EXPERIMENTA - Associação 
para a Promoção do Design e da Cultura de Projecto acima transcrito e suportar as 
despesas previstas com a execução, de acordo com a informação bem como 
autorizar a Sr.ª Presidente a proceder à outorga do  mesmo. 

** 

APOIOS 

N.º 1673/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA DOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA – NOMEAÇÃO DE NOVO ADMINISTRAD OR NO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA DOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA 

N.º 1674/04 Presente o pedido de demissão do Dr. José Manuel Carraça da Silva como 
membro do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria. 

Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimi dade aprovar, o 
pedido de demissão Dr. José Manuel Carraça da Silva  como membro do Conselho 
de Administração dos Serviços Municipalizados de Ág ua e Saneamento de Leiria, 
exonerando-o.  

Mais deliberou e em minuta, por escrutínio secreto,  por maioria, com 
cinco votos a favor e dois votos contra, nomear a D r.ª Neusa Fernandina Sobrinho 
de Magalhães como membro do Conselho de Administraç ão dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria. 

**  



Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera por 
unanimidade analisar ainda o seguinte assunto: 

N.º 1675/04 Pela Senhora Presidente, foi presente o ofício ENT. 33076/04 subscrito 
pelo Dr. José Manuel Silva que é do seguinte teor: 

“Exmª Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

José Manuel Carraça da Silva, vereador da Câmara Municipal de Leiria com mandato 
suspenso, venho, nos termos e com os fundamentos legais aplicáveis, comunicar a V.Exª 
que se mantêm, no essencial, as razões profissionais que me fizeram pedir a suspensão 
temporária do mandato, pelo que solicito a renovação da mesma por novo período de 
sessenta dias. 

O actual vereador Gonçalo Bértolo Gordalina Lopes continuará  a assegurar a minha 
substituição. 

Com os melhores cumprimentos e estima pessoal 

José Manuel Silva” 

A Câmara tomou conhecimento. 



** 

SUBSÍDIO AOS SMAS 

N.º 1676/04 A Câmara delibera por unanimidade atrib uir aos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento os seguintes s ubsídios; para investimento 
e cobertura do défice de exploração do sistema de d renagem de águas residuais: 

1 -  Subsídio ao investimento   €1.714.072,00 
2 – Subsídio ao funcionamento   €1.082.493,87  

** 

N.º 1677/04 No final da reunião, foi solicitado pelo Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes , 
cópia do ofício do Delegado de Saúde onde dá conta ao Município dos parâmetros  que o 
levaram a recomendar o encerramento da piscina A do Complexo das Piscinas 
Municipais, no passado dia 10 de Novembro. 

Solicitou ainda que lhe fosse facultado o relatório de  contas da Leirisport, bem 
como a situação actual do topo norte do Estádio Municipal. 

 

 

 

 

 

 

ENCERRAMENTO 

 
 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada 
a reunião, eram dezoito horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 
presente Acta que eu, SÉRGIO SILVA, Director de Departamento de Administração Geral, 
mandei escrever e subscrevo. 

 

 

 



 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 22 de Novembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


