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Acta n.º 36 
Aos oito 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: 

VICE-PRESIDENTE: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇ O 

VEREADORES:  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 Presidente, DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS 
COSTA, entrou mais tarde como adiante se fará refer ência. 

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

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 
Departamento de Administração Geral. 

** 

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

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta minutos, o Senhor Vice-Presidente deu início à 
reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

1062/86 MANUEL DA COSTA PINTO 

1099/00 MANUEL ANTONIO NAZARÉ FRAZÃO 

1052/03 JOSÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃO 

1108/03 FARIA & IRMÃO, LDª. 

1419/03 CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LDª. 

  44/04  MANUEL DE JESUS VIEIRA CAETANO 

 573/04 ARMINDO BARBOSA DE MAGALHÃES 

 682/04 TÚLIA JOSINA CORDEIRO FERRÃO CAL GUIMARÃES 

 836/04 TÂNIA MARGARIDA DOS SANTOS DUARTE 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

INF. 82/03 POLIGREEN - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. 

INF.2/04 ANTÓNIO PEDRO DE ALMEIDA MARQUES MIEIRO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE VISTORIA: 

VIST. 23/04 ANABELA FERREIRA CARREIRA 

VIST. 27/04 MARIA GUILHERMINA MATIAS GREGÓRIO SANTOS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO COMERCIAL: 

LECOM. 4/04 POLIGREEN - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO SEIS 

LOT. 13/91 LUÍS MANUEL FONSECA COELHO PEREIRA - PARCEIROS 

LOT. 6/01 JOSÉ MARIA BASTOS - GANDARA  - MACEIRA 

LOT. 65/77 FERNANDO LUÍS FEIJÃO NORTE - MONTE REDONDO 
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LOT. 27/90 JOSÉ RODRIGUES 

PONTO NÚMERO SETE 

- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E GUILHERME 
DE SOUSA BERNARDES 

T – 6/04 REMODELAÇÃO DO MERCADO DO PEDRÓGÃO – COIMBRÃO - 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

PONTO NÚMERO OITO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

-  XXVIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO DEZ 
.-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - NELSON TINO FERREIRA CARLOS 

(ENT.31600/03) 

PONTO NÚMERO ONZE 

-  SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁXI 
(ENT.21745/04) 

- SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁXI 
(ENT.27417/04) 

- ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA NATALÍCIA 
(ENT. 29928/04) 

PONTO NÚMERO DOZE 

-  XX JORNADAS DE CLÍNICA GERAL - MEDICINA FAMILIAR DO DISTRITO DE 
LEIRIA (ENT.22806/04) 

PONTO NÚMERO TREZE 

- UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

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

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE D. DINIS-(ESCOLA EB 1 BRANCA DE LEIRIA) 
- PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- BOLSAS DE ESTUDO – ISLA 

- PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER APRESENTADO PELA ADMES – 
ACADEMIA DE DOCENTES DE MARKETING DO ENSINO SUPERIOR – 
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ASSOCIAÇÃO, COM VISTA A INSTRUIR O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 
UTILIDADE PÚBLICA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA A ESCOLA 1º CEB DE 
CORTES PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 
FREGUESIA DE CORTES 

- DOAÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA 1º CEB DE SISMARIA 
DA GÂNDARA PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA 1º CEB DE SISMARIA DA GÂNDARA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

-  PROTOCOLO "APRENDER A CONDUZIR" - NÚCLEO DE DESPORTOS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA 

-  PROTOCOLO DO TÉNIS NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - UNIÃO 
DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA 

-  PROTOCOLO DO ATLETISMO NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS 

-  ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE ATLETISMO DE LEIRIA - PEDIDO DE ESTATUTO 
DE UTILIDADE PÚBLICA 

-  PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (P.A.A.D.) - 
SUBSÍDIOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2004/2005 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- ESTUDOS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DO CONCELHO DE LEIRIA - 
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO 
DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE 
LEIRIA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

- V ARRAIAL ACADÉMICO – PEDIDO DE APOIO (ENT.28785/04) 

- V ARRAIAL ACADÉMICO – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- VISITA DAS DELEGAÇÕES CHINESAS DE SICHUAN E DE TONGLING -
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO INTÉRPRETE 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

- TRABALHOS A MAIS NO CEMITÉRIO DE SANTA EUFÉMIA 

- PROJECTOS AGRIS 

- PROJECTO PROPESCAS SÉCULO XXI 

- APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR – CEMITÉRIO DE AMOR 

- APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DA ORTIGOSA – CEMITÉRIO DE RIBA DE 
AVES 
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- PROPOSTA DE DECISÃO RELATIVA AO ABATE DE ÁRVORES SECAS NOS 
PRÉDIOS CONFINANTES COM O C.M. N.º 1250-1 QUE LIGA O LUGAR DE 
ABADIA A CASAIS DOS LOBOS 

- APOIO AO COMBOIO DE NATAL 

PONTO NÚMERO DEZANOVE 

-  PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA – EDIÇÃO 2005 

PONTO NÚMERO VINTE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

- CONCERTO DE NATAL PELOS COROS DA CIDADE 

- CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS 

- PREÇÁRIO DE PRODUTOS À VENDA NO CASTELO DE LEIRIA 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1550/04 PROCº N.º 1062/86- (fl. - 81) 

De MANUEL DA COSTA PINTO, residente na Rua Barão de Viamonte, n.º 41, 
freguesia de Pousos, acompanhado do seguinte: 

1.º  projecto de arquitectura referente à operação urbanística que consta do 
pedido de licença para alteração de uma moradia unifamiliar, situada em Andrinos, 
freguesia de Pousos; 

2.º pedido de licença especial para conclusão de obras. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, delibera p or unanimidade o seguinte 

1.º aprovar o projecto de arquitectura de alteração  da moradia acima 
referida, condicionado a apresentar o seguinte: 

1.1. requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01,  disponível no Gabinete 
de apoio ao Cidadão desta Câmara), face à nova legi slação em vigor; 

1.2 extracto da planta de ordenamento à escala 1/10 000 com o local 
assinalado; 

1.3 planta de localização à escala 1/5000 com o loc al assinalado; 
1.4 planta de localização à escala 1/1000 (a fornec er pelos serviços desta 

Câmara), e alínea d) do n.º 2 do art.º 29.º do Regu lamento Municipal de Obras 
Particulares, elaborada sobre base cartográfica act ualizada, com a parcela 
demarcada; 

1.5 ficha com elementos estatísticos, de acordo com  a Portaria n.º 1111/01, 
de 19 de Setembro; 

1.6 termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura 
referente às obras de alteração de uma moradia, ela borado nos termos do n.º 1 do 
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art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho; 

1.7 memória descritiva e justificativa, relativamen te ao projecto de 
alterações apresentado; 

1.8 alçados com indicação das cores e dos materiais  dos elementos que 
constituem todas as fachadas e a cobertura; 

1.9 duas colecções de elementos rectificados relati vos ao projecto de 
arquitectura, previamente ao licenciamento e no pra zo de 6 meses; 

2.º não viabilizar o pedido de licença especial par a conclusão das obras, 
uma vez que existem obras que ainda não se encontra m devidamente licenciadas. 

** 

N.º 1551/04 PROCº N.º 1099/00 - (fl. - 272) 

De MANUEL ANTÓNIO NAZARÉ FRAZÃO, residente na Rua Nossa Senhora 
da Agonia, n.º 845, freguesia de Barreira, acompanhado de elementos acerca da proposta 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização de alterações de uma moradia 
unifamiliar, situada em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, concordando com a informação prestad a pelo Departamento de Obras 
Particulares em 03/11/04, 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-Le i n.º 177/01, de 4 de Junho, 
delibera por unanimidade aprovar o projecto de arqu itectura da legalização das 
alterações da moradia acima referida, devendo apres entar os projectos de 
especialidade respectivos no prazo de 6 meses. 

** 

N.º 1552/04 PROCº N.º 1052/03 - (fl. - 27) 

De JOSÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, residente na Rua da Almuínha, n.º 18 – 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização da construção de um anexo, 
levado a efeito em Prazo, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 03/11/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente à legalização de obras 
de construção de um anexo numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
verifica-se que o projecto foi objecto de parecer por parte do IEP – Instituto de Estradas de 
Portugal (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folha 65), tendo esta 
entidade emitido parecer desfavorável. 

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

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

** 

N.º 1553/04 PROCº N.º 1108/03 - (fl. - 55) 

De FARIA & IRMÃO, LDª., com sede na Rua do Casalinho, Zona Industrial dos 
Pousos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística 
que consta do pedido de licença para construção de um edifício destinado a restaurante, a 
levar a efeito na Rua Coronel José Pereira Pascoal, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura do edifício destinado a restaurante, c ondicionado ao seguinte: 

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

2.º cumprir com o indicado no parecer do IEP – Inst ituto de Estradas de 
Portugal, Centro de Saúde e Serviço Nacional de Bom beiros (dos quais deverá ser 
dado conhecimento ao requerente);  

3.º o projecto deverá cumprir com o disposto no Dec reto-Lei n.º 123/97, de 
22 de Maio (acessibilidade de pessoas com mobilidad e condicionada), relativamente 
a: 

3.1 Capítulo IV - n.ºs 5.2 a 5.4 (no que se refere aos lugares para viaturas 
no parque de estacionamento exterior); 

3.2 garantir em obra quanto aos restantes aspectos indicados nos 
Capítulos II e III; 

4.º prever o alargamento do arruamento do lado Nasc ente, de modo a 
garantir uma faixa de rodagem livre com 3,50m medid os ao eixo da via actualmente 
existente, acrescido de 1,50m para passeio; 

5.º prever a execução de acesso com curva de concor dância entre a saída 
do parque de estacionamento e a rua do lado Nascent e (Rua José de Sousa), a fim de 
garantir a manobra de entrada e saída de viaturas e m condições de segurança; 

6.º prever a execução de passeio com 2,00m junto ao  arruamento do lado 
Norte (Rua Coronel José Pereira Pascoal); 

7.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá executar 
as infra-estruturas referentes ao alargamento do ar ruamento e restantes aspectos 
acima indicados nos pontos 4, 5 e 6; 

8.º os trabalhos acima indicados deverão ser acompa nhados pelos 
Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM);  

9.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá prever a 
cedência ao domínio público do espaço destinado a a largamento da rua e passeio 



 

CMLeiria/Acta n.º 36 de 2004.11.8 

.0001518(8) 

acima referido, devendo apresentar certidão da Cons ervatória rectificada em relação 
ao mesmo.  

10.º apresentar planta de implantação rectificada ( escala 1/200), de acordo 
com os condicionalismos indicados no parecer do IEP  – Instituto de Estradas de 
Portugal e restantes condições indicadas na present e deliberação, relativamente aos 
ajustamentos na rede viária; 

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

11.1 - projecto de segurança contra incêndios, de a cordo com o parecer 
emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros; 

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

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 s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

13.º apresentar projecto de muros devidamente instr uído, no caso de 
pretender o seu futuro licenciamento. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, do pa recer emitido pela 
FAP – Força Aérea Portuguesa. 

** 

N.º 1554/04 PROCº N.º 1419/03 - (fl. - 50) 

De CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LDª., com sede na Travessa do 
Outeiro – Padrão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para construção de um conjunto habitacional (6 
moradias em banda) e muros de vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a 
destacar de uma propriedade situada na Rua Coronel José Pereira Pascoal – Caetanos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura do conjunto habitacional e muros acima  referidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face aos últimos elementos agora apre sentados; 

2.º apresentar planta à escala 1/1000 com as parcel as resultantes do 
destaque devidamente rectificadas, face aos element os agora apresentados (planta à 
escala 1/200); 
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3.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (segurança contra incêndios), relativamen te a: 

3.1 Parte 1, Capítulo II (esclarecer quanto ao cump rimento do disposto 
neste capítulo relativamente à caracterização dos m ateriais a utilizar e respectivas 
classes de resistência ao fogo); 

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

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, nomeadamente no que se refere a: 

4.1 Capítulo IV, art.ºs 16.° a 20.° (relativamente ao controlo de fumo nas 
escadas e câmaras corta fogo, controlo de poluição de ar na câmara corta fogo, saída 
para o exterior do parque e sinalização de seguranç a); 

4.2 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 
5.º prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos 

urbanos (RSU), junto ao arruamento; 
6.º apresentar as rectificações acima indicadas bem  como os projectos de 

especialidade no prazo de seis meses, incluindo: 
6.1 projecto de drenagem de águas pluviais relativo  aos espaços a ceder 

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

7.º previamente ao licenciamento deverá ainda: 
7.1 apresentar certidão com ónus de não fraccioname nto registado, face 

ao pedido de destaque apresentado; 
7.2 apresentar documento comprovativo da EDP Distri buição de Energia, 

S.A., esclarecendo quanto à possibilidade de dar in ício aos trabalhos, face ao parecer 
emitido por esta entidade; 

7.3 apresentar comprovativo de licenciamento do ace sso emitido pelo IEP 
– Instituto de Estradas de Portugal, face ao parece r emitido por esta entidade; 

8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e 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 s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

9.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverão: 
9.1 executar-se as infra-estruturas junto ao arruam ento, referentes ao 

alargamento do arruamento e execução de passeios; 
9.2 os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de  Fiscalização de 

Obras Municipais (DOM); 
9.3 prever-se a cedência ao domínio público do espa ço destinado a 

passeio e estacionamento junto ao arruamento, deven do apresentar certidão da 
Conservatória rectificada em relação ao mesmo. 

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

N.º 1555/04 PROCº N.º  44/04 

Retirado 

** 

N.º 1556/04 PROCº N.º 573/04 - (fl. - 38) 

De ARMINDO BARBOSA DE MAGALHÃES , residente em Féteiras – Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização da alteração de um conjunto 
de armazéns e construção de muros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da legalização da alteração do conjunt o de armazéns acima referido e 
construção de muros, condicionado a apresentar: 

1.º planta de localização à escala 1/1000 (a fornec er pelos serviços desta 
Câmara) e, alínea d) do n.º 2 do art.º 29.º do Regu lamento Municipal de Obras 
Particulares, elaborada sobre base cartográfica act ualizada, com a parcela 
devidamente demarcada; 

2.º alçados dos muros com indicação das cores e dos  materiais dos 
elementos pretendidos;  

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 1557/04 PROCº N.º 682/04 - (fl. - 79) 

De TULIA JOSINA CORDEIRO FERRÃO CAL GUIMARÃES, residente na Rua 
Manuel Pereira Patrício, n.º 38, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
da operação urbanística que consta do pedido de licença para ampliação de uma moradia 
unifamiliar, situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e tendo em conta a infor mação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 03/11/04, del ibera por unanimidade indeferir a 
pretensão ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º  1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, uma vez que: 
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1.º as confrontações indicadas no documento de poss e não confrontam 
com caminho público; 

2.º a área indicada nos elementos gráficos não corr esponde com o 
indicado na certidão da Conservatória do Registo Pr edial (a área indicada em planta é 
superior); 

3.º o projecto apresentado não cumpre com o dispost o nos art.ºs 47.º e 
53.º do Regulamento do Plano Director Municipal, re lativamente ao índice de 
construção; 

4.º não prevê o cumprimento do disposto no art.º 67 .º do Regulamento do 
PDM, relativamente ao número de lugares de estacion amentos por fogo (considera-se 
que o espaço do sótão possui os compartimentos e as  características habitacionais 
para ser considerado como um fogo); 

4.1 refere-se ainda que a faixa indicada em planta para estacionamento 
não possui as dimensões mínimas para lugares de est acionamento (Anexo II do 
PDM); 

5.º detectaram-se discrepâncias entre o indicado na  memória descritiva e 
o representado nos elementos gráficos, relativament e ao número de fogos; 

6.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto  no Regulamento 
Geral das Edificações urbanas, relativamente: 

6.1 às condições de iluminação e ventilação dos com partimentos (alínea d) 
do n.º 1 do art.º 69.º e art.º 71.º); 

6.2 às condições de iluminação da janela da cozinha , tendo em conta a 
dimensão da varanda do piso1 (art.º 75.º);  

7.º o muro junto da varanda do piso 1 (lado Nascent e) indicada no corte 
apresenta uma altura exagerada. 

** 

N.º 1558/04 PROCº N.º 836/04 - (fl. - 40) 

De TÂNIA MARGARIDA DOS SANTOS DUARTE, residente na Rua Heróis do 
Ultramar, n.º 33 – Sismaria, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia 
unifamiliar e muros, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade 
situada em Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia e muros acima referidos, co ndicionado ao seguinte: 

1.º 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; 
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2.º prever a cedência ao domínio público do espaço junto ao arruamento 
destinado a passeio, de acordo com o indicado nos e lementos gráficos, devendo 
apresentar certidão da Conservatória rectificada fa ce ao mesmo;  

3.º previamente à autorização de utilização, deverá  executar as infra-
estruturas (passeio) na frente da edificação, de ac ordo com o indicado no número 
anterior, com materiais semelhantes aos existentes na zona; 

4.º previamente ao licenciamento deverá apresentar certidão com ónus de 
não fraccionamento, face ao pedido de destaque apre sentado; 

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

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

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, do pa recer emitido pela 
FAP – Força Aérea Portuguesa. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1559/04 INF. N.º 82/03 - (fl. - 96) 

De POLIGREEN - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A., com sede em S. Jorge – 
Calvaria de Cima – Porto de Mós, referente ao pedido de pedido informação prévia sobre a 
viabilidade de construção de um centro comercial com grande superfície e edifício de 
escritórios, a levar a efeito em Quinta da Malta – Estrada da Marinha Grande, freguesia de 
Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 03/11/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do pedido de informação prévia relativamente à construção de um 
edifício destinado a centro comercial com grande superfície e edifício de escritórios. 

Analisado o pedido verifica-se que: 
1.º o proposto insere-se numa propriedade abrangendo terrenos do lado 

Nascente e Poente do IC2 e, que confinam em parte do lado Norte com a rede viária de 
acesso ao referido IC2, e Sul com proprietário confinante; 

2.º o local em causa encontra-se abrangido pelos estudos do Projecto de 
Intervenção Urbana de Capuchos - Porto Moniz – Jericó, não se encontrando a pretensão 
de acordo com o mesmo; 

3.º de acordo com os elementos gráficos apresentados, a pretensão abrange 
parte do loteamento confinante do lado Sul (30/92); 

4.º parte da propriedade e zonas de intervenção encontram-se inseridas em 
Zona de Reserva Ecológica Nacional, Zona Verde e Perímetro de Rega; 

5.º não esclarece quanto à legitimidade do requerente, tendo em conta os 
documentos apresentados comprovativos de legitimidade, não sendo clara qual a sua 
correspondência face ao indicado nos elementos gráficos; 
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6.º o pedido não se enquadra no local sob o ponto de vista urbanístico, face à 
sua volumetria e tendo em conta a topografia do terreno existente, não se adaptando o 
edifício à mesma; 

7.º o local não se encontra devidamente infra-estruturado para o efeito, 
referindo ainda que os acessos a executar e dado o impacto e características do proposto, 
envolvem alterações significativas às vias de ligação ao IC2 e eventualmente ao próprio 
IC2, carecendo o mesmo de aprovação por parte do IEP – Instituto de Estradas de Portugal; 

7.1 mais se refere que a solução viária proposta de ligação à rotunda Sul é 
efectuada através da propriedade confinante, e fora da propriedade do requerente; 

8.º considera-se que para a viabilização do referido conjunto urbano, deverão 
acautelar-se os aspectos referentes à interferência com as zonas de REN (acesso à rotunda 
Sul), Zona Verde e Perímetro de Rega, bem como alteração ao loteamento confinante do 
lado Sul acima referido, rede viária do mesmo e parte das áreas verdes cedidas ao domínio 
público); 

9.º não é possível avaliar a capacidade edificativa e índices urbanísticos 
propostos para a propriedade, uma vez que não se esclarece qual a operação urbanística a 
desenvolver e necessária à viabilização do pedido, que inclui edifício destinado a centro 
comercial, edifício de escritórios, bem como a execução de obras de urbanização e infra-
estruturas, nomeadamente viárias; 

10.º não esclarece ainda quanto ao licenciamento da pretensão, face ao disposto 
no regime de licenciamento de áreas comerciais aplicável. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.ºs 4 e 5 do artigo 
24.º (dado que o local não se encontra servido de infra-estruturas) do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
Junho”. 

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

Delibera ainda, face à deliberação de Câmara de 06/ 09/04, que deverá 
aguardar-se pelo estudo em curso que indique as loc alizações ideais bem como 
respectiva dimensão do empreendimento a levar a efe ito, por forma a promover o 
crescimento harmonioso e sustentado do concelho, te ndo em conta entre outros 
factores as infra-estruturas rodoviárias existentes  e a densidade demográfica, 
solicitando à firma promotora que apresente igualme nte um estudo. 

** 

N.º 1560/04 INF. N.º 2/04 - (fl. - 37) 

De ANGELINA DO CARMO MARQUES MIEIRO, representada pelo seu 
procurador ANTÓNIO PEDRO DE ALMEIDA MARQUES MIEIRO, residente na Rua de 
Abranches, n.º 5 – 2.ºE – Benfica - Lisboa, referente ao pedido de informação prévia sobre a 
viabilidade de construção de um edifício habitacional e comercial, a levar a efeito na Rua 
Vale de Lobos – Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/04, delibera por 



 

CMLeiria/Acta n.º 36 de 2004.11.8 

.0001524(14) 

unanimidade viabilizar a pretensão, pelo prazo de u m ano, nos termos do art.º 17.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho,  condicionado ao seguinte:  

1.º garantir o alinhamento da construção proposta c om o edifício 
confinante do lado Norte; 

2.º cumprir com o disposto nos art.ºs 47.º e 67.º d o Regulamento do Plano 
Director Municipal, devendo prever estacionamento n o interior da parcela e junto ao 
exterior da propriedade, a fim de ser o mesmo cedid o ao domínio público e 
devidamente infra-estruturadado; 

3.1 cumprir com os seguintes aspectos regulamentare s: 
3.1 art.º 73.º do Regulamento Geral das Edificações  Urbanas, relativamente 

aos vãos dos compartimentos habitacionais, nomeadam ente cozinhas, no que se 
refere ao afastamento a partir do eixo vertical dos  mesmos, não devendo existir 
qualquer obstáculo à iluminação a uma distância inf erior a 2,00m; 

3.2 Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, nome adamente n.º 8 do art.º 
37.º relativamente aos vãos nas paredes exteriores e art.º 13º relativamente à 
distância a percorrer entre os compartimentos habit acionais e a porta de saída da 
habitação; 

3.3-ventilação permanente dos caminhos de evacuação ; 
4.º apresentar estudo de arranjos, relativamente à zona de passeio e 

estacionamentos a ceder ao domínio público (de acor do com o indicado nos 
elementos gráficos) aquando do pedido de licenciame nto; 

5.º assegurar o cumprimento do disposto no Código C ivil relativamente às 
propriedades confinantes e possíveis direitos de pa ssagem existentes, não podendo 
ainda a construção proposta interferir com eventuai s arruamentos públicos 
igualmente existentes, nomeadamente tendo em conta o indicado no levantamento 
aerofotogramétrico do lado Norte (Beco das Minas); 

6.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor 
nomeadamente Regulamento do Plano Director Municipa l, Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas e Segurança Contra Incêndios. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS  

N.º 1561/04 VIST. N.º 23/04 - (fl. - 8) 

De ANABELA FERREIRA CARREIRA, residente na Rua Santa Isabel, n.º 14 – 
Vale da Garcia, freguesia de Santa Eufémia, referente à vistoria para beneficiação higiénica 
da moradia onde reside, e situada no referido local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 29/09/04, delibera por una nimidade o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de Jane iro, o despacho de 20/09/04, 
proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho, e o qual ordenou a 
realização da vistoria nos termos do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para efeitos do 
previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, conj ugado com a alínea c) do n.º 5 do 
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art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, altera da pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, face ao dis posto nos n.ºs 2 e 3 do art.º 89.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alter ado 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 Janeiro, para no prazo de 45 dias proceder à 
execução das obras constantes no Auto de Vistoria n .º 221/04 (do qual deverá ser 
dado conhecimento), com vista à correcção das defic iências 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 à requerente. 

** 

N.º 1562/04 VIST. N.º 27/04 - (fl. - 8) 

De MARIA GUILHERMINA MATIAS GREGÓRIO SANTOS, residente na Rua 
Gago Coutinho, n.º 28 - 3.º esq.º, freguesia de Leiria, referente à vistoria para beneficiação 
higiénica do prédio onde reside, e sito 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 por una nimidade o seguinte: 
1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de Jane iro, o despacho de 20/09/04, 
proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho, e o qual ordenou a 
realização da vistoria nos termos do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para efeitos do 
previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, conj ugado com a alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, altera da pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro; 
2.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos do Regulamento do 
Arrendamento Urbano, n.ºs 2 e 3 do art.º 89.º do De creto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, 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, al terada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de 
Janeiro, e Código do Procedimento Administrativo, p ara: 
2.1 no prazo de 8 dias, proceder à execução de uma chaminé para evacuação 
dos gases dos aparelhos de combustão (fogão e esque ntador) (ponto 1); 
2.2 no prazo de 45 dias proceder à execução das res tantes obras constantes do 
respectivo auto de vistoria (pontos 2, 3 , 4 e 5), uma vez que as deficiências 
apontadas poderão colocar em causa as condições de salubridade e segurança dos 
inquilinos e pessoas que circulam na via pública. 

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 do Auto de Vistoria n.º 220/04 à requerent e e à proprietária do imóvel. 



 

CMLeiria/Acta n.º 36 de 2004.11.8 

.0001526(16) 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 1563/04 LECOM. N.º 4/04 - (fl. - 252) 

De POLIGREEN - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A., com sede em S. Jorge – 
Calvaria de Cima – Porto de Mós, acompanhado do ofício da Direcção Regional da 
Economia do Centro, solicitando parecer acerca da localização de um centro comercial com 
grande superfície e edifício de escritórios, a levar a efeito em Quinta da Malta – Estrada da 
Marinha Grande, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/04, face ao previsto no 
n.º 2 do art.º 11.º, art.º 13.º e n.º 1 do art.º 5. º da Lei n.º 12/04, tratando-se de um pedido 
de parecer referente ao estabelecimento comercial ( conjunto comercial) a instalar em 
Quinta da Malta, freguesia de Leiria, delibera, por  unanimidade emitir parecer 
desfavorável acerca da localização do centro comerc ial com grande superfície e 
edifício de escritórios, dado que da análise dos el ementos apresentados constata-se 
que: 

a) o edifício acima indicado insere-se numa proprie dade com cerca de 
225 435,00m2 abrangendo terrenos do lado Nascente e Poente do I C 2 e, que confinam 
em parte do lado Norte e Sul com rede viária de ace sso ao referido IC 2; 

b) o edifício em causa insere-se ainda num estudo c onjunto global para a 
totalidade da propriedade com várias edificações de stinadas a habitação, escritórios 
e restaurante panorâmico, encontrando-se parte da m esma abrangida pelos estudos 
do Projecto de Intervenção Urbana de Capuchos - Por to Moniz – Jericó; 

c) o referido conjunto urbanístico proposto, e de a cordo com os 
elementos gráficos apresentados, abrange parte do l oteamento confinante do lado sul 
(30/92); 

d) parte da propriedade e zonas de intervenção prop ostas encontram-se 
inseridas em Zona de Reserva Ecológica Nacional, Zo na Verde e Perímetro de Rega; 

Assim e face ao acima indicado, considera-se que: 
1.º não esclarece quanto à legitimidade do requeren te tendo em conta os 

documentos apresentados comprovativos de legitimida de, não sendo clara qual a sua 
correspondência, face ao indicado nos elementos grá ficos; 

2.º o edifício proposto destinado ao centro comerci al encontra-se 
englobado num conjunto urbanístico com várias edifi cações, destinadas 
nomeadamente a escritórios e habitação, não se escl arecendo qual a operação 
urbanística a desenvolver e necessária à viabilizaç ão das edificações; 

3.º os elementos gráficos apresentados não são aind a totalmente 
explícitos em relação ao edifício proposto, não sen do apresentados perfis 
esquemáticos, pelo que não é possível avaliar quant o à sua volumetria e inserção na 
topografia do terreno existente; 

4.º face ao acima indicado não é possível avaliar d a capacidade edificativa 
e índices urbanísticos propostos para a propriedade ; 

5.º o local não se encontra devidamente infra-estru turado para o efeito, 
sendo ainda que ao referidos acessos a executar e d ado o seu impacto e 
características do pedido, envolvem alterações sign ificativas às vias de ligação ao IC 
2 e,  eventualmente ao  próprio IC 2 (desnivelament o da rotunda Sul), tendo em conta 
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algumas alternativas propostas no estudo de tráfego , carecendo o mesmo de 
aprovação por parte do IEP – Instituto de Estradas de Portugal; 

5.1 mais se refere que a solução viária proposta de  ligação à rotunda Sul é 
efectuada através da propriedade confinante, e fora  da propriedade do requerente; 

6.º considera-se que para a viabilização do referid o conjunto urbano, 
deverão acautelar-se os aspectos referentes à inter ferência com as zonas de Reserva 
Ecológica Nacional (acesso à rotunda Sul), Zona Ver de e Perímetro de Rega 
(construções indicadas nos elementos gráficos a Poe nte do Rio Lena, e em zona 
referida como Parque Verde Urbano), bem como altera ção ao loteamento confinante 
do lado Sul acima referido (lotes B1 a B3, rede viá ria do mesmo e parte das áreas 
verdes cedidas ao domínio público); 

7.º considera-se ainda que, a viabilização do conju nto urbanístico em 
causa onde se insere o edifício destinado ao conjun to comercial carece ainda de 
implementação do previsto no Projecto de Intervençã o Urbana acima indicado, no que 
se refere nomeadamente às soluções viárias prevista s no mesmo. 

Assim e com base no acima exposto não se encontram reunidas as 
condições para a aceitação do pedido pelo que se em ite parecer desfavorável, 
devendo os aspectos indicados ser devidamente escla recidos, após o que poderá o 
parecer emitido ser revisto. 

Mais delibera, dar conhecimento do teor da presente  deliberação à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e Direcção 
Regional de Economia do Centro (Ministério da Econo mia) para os devidos efeitos. 

Delibera ainda, face à deliberação de Câmara de 06/ 09/04, que deverá 
aguardar-se pelo estudo em curso que indique as loc alizações ideais bem como 
respectiva dimensão do empreendimento a levar a efe ito, por forma a promover o 
crescimento harmonioso e sustentado do concelho, te ndo em conta entre outros 
factores as infra-estruturas rodoviárias existentes  e a densidade demográfica, 
solicitando à firma promotora que apresente igualme nte um estudo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

N.º 1564/04 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

N.º 1565/04 PROC.º LOT. N. º 13/91 

De Luís Manuel Fonseca Coelho Pereira, acompanhado de um requerimento 
de NATÁLIA DOS SANTOS AGUIAR ANTUNES , residente na Rua Glória Barata 
Rodrigues, n.º 255 Piso 1 B, freguesia de Marrazes, datado de 21/05/2004, a solicitar a 
aprovação das  alterações ao lote 16, sito no lugar e freguesia de Parceiros que consistem 
no seguinte: 

- Aumento de um piso em cave destinado a garagem/arrumos (com alpendre) e 
consequente aumento da área total de construção em 180m2; 

- Criação de um telheiro destinado a churrasqueira, ao nível do r/chão; 
- Alteração à configuração do polígono de implantação pela criação do piso em cave e 

churrasqueira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo dec orrido o período de 
discussão pública de alteração ao loteamento 16, no s 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 alter ações requeridas e autorizar a 
emissão do aditamento ao alvará de acordo com o mes mo Decreto Lei. 

** 

N.º 1566/04 PROC.º LOT. N. º 6/2001 

De JOSÉ MARIA BASTOS residente em Vale Salgueiro – Maceira referente 
ao loteamento sito no lugar de Gandara freguesia de Maceira 

Vem apresentar os projectos de infra-estruturas na sequência de aprovação 
do projecto de loteamento por deliberação de Câmara de 09.09.2002. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e de acordo  com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 04/11/04 deliberou por  unanimidade aprovar os 
projectos de infra-estruturas e a emissão do alvará  condicionado ao seguinte: 

1.º Apresentar garantias bancárias nas quais deve c onstar a seguinte 
cláusula “ A garantia apresentada não cessará em ca so algum sem autorização 
expressa da Câmara Municipal e ou EDP”: 

- a) A favor da EDP, no valor de €36.158,98 (IVA incl uído) destinados às 
infra-estruturas da rede eléctrica  
 b)  A favor da Câmara Municipal, no valor de €12.4 90,00 destinados à 
execução dos arranjos exteriores; 
 c) A favor da Câmara Municipal, no valor de €34.34 2,70 destinados à rede 
viária; 

d) A favor da Câmara Municipal no valor de €18.975, 00 destinados à 
execucão da rede de esgotos domésticos e pluviais; 

2.º Efectuar pagamento na tesouraria dos SMAS da co mparticipação para a 
rede de água a montante dos loteamentos no valor de   €7.500,00 acrescido de IVA; 

3.º Dar cumprimento aos pontos 1 e 3 da deliberação  de 09/09/2002 (folha 99) 
e restantes condições estabelecidas nos pareceres e mitidos pelas várias entidades e 
serviços da Câmara Municipal  para a realização de obras de urbanização. 
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Mais se informa que tem o requerente 1 ano para exe cutar as infra-
estruturas 

** 

N.º 1567/04 PROC.º LOT. N. º 65/77 

De Fernando Luís Feijão Norte acompanhado de um requerimento de JOÃO 
SÉRGIO PAIS BERNARDINO residente na Av. Marquês de Pombal lot. 24-7.º dt.º, 
freguesia de Leiria, e de FERNANDO LUIS FEIJÃO NORTE  residente na Rua Albano Alves 
Pereira, n.º 8 Monte Redondo, datado de 15/07/2003, a solicitar a aprovação das alterações 
aos lotes 1 e 2 do loteamento e cedência de área para o domínio público sito na Rua Albano 
Alves Pereira freguesia de Monte Redondo: 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo dec orrido o período de 
discussão pública de alteração aos lotes 1 e 2, 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 alterações e de finições requeridas com as 
seguintes condições: 

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

- Deverão ser cedidos 2.248m 2 destinados a passeios, estacionamento, 
arruamento equipamento (anfiteatro) e área verde; 

- Identificar inequivocamente, as áreas dos lotes e  das cedências, na 
planta de síntese e na planta de cedências; 

- Introduzir no quadro da tabela da Planta de Sínte se ( peça n.º 3.1 folha 
36) o parâmetro das áreas totais de construção, bem  como esclarecer que a “A.C.P.” 
– (Área de Construção Proposta) se refere à área de  construção acima da cota de 
soleira. 

** 

N.º 1568/04 PROC.º LOT. N. º 27/90 

Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E GUILHERME DE 
SOUSA BERNARDES 

N.º 1569/04 Presente um Protocolo relacionado com o alargamento da Rua Outeiro do 
Pomar, Freguesia de Marrazes, cujas cláusulas estabelecem as condições dos termos de 
cedência de uma parcela de terreno ao Município de Leiria, inscrito na 2.ª Repartição de 
Finanças de Leiria sob o artigo matricial n.º U 08154 com a área de 72m2. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assun to, delibera por 
unanimidade  aprovar o referido protocolo.  
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** 

T – 6/2004 REMODELAÇÃO DO MERCADO DO PEDRÓGÃO – COI MBRÃO - 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

N.º 1570/04 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos 
dos art.ºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (Departamento de Obras Municipais) 
sobre a adjudicação definitiva da referida obra à firma CONDOP – CONSTRUÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS, S.A., pelo valor de €399.929,15 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (Departamento de Obra s Municipais), delibera por 
unanimidade e em conformidade com o n.º 1 do art.º 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 
2 de Março, adjudicar definitivamente a obra à firm a CONDOP – CONSTRUÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS, S.A., pelo valor de €399.929,15 + I VA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1571/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 5 de Outubro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.671.915,02, sendo de Operações 
Orçamentais €2.854.313,16 e de Operações de Tesouraria €817.601,86. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 
N.º 1572/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 25 de Outubro a 5 de Novembro de 2004, correspondente às 
Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 8635, 8367, 8379, 8464, 8465, 8619, 8627, 8629 a 8652, 
8722, 8799, 8807, 8823, 8824, 8826 a 8829, 8833, 8840, 8872 a 8878, 8882, 8990, 9012, 
9109, 9110, 9112, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 516 a 520, e às Ordens de 
Pagamento de Facturas n.ºs: 7503, 7504, 7510 a 7512, 7828, 7891, 7936, 8115, 8215, 
8248, 8263, 8283, 8294, 8349, 8351, 8423, 8438, 8468, 8481, 8503, 8506 a 8515, 8521 a 
8537, 8539, 8540, 8543, 8545, 8550 a 8564, 8566 a 8570, 8573, 8574, 8576 a 8584, 8586 a 
8598, 8600, 8602 a 8605, 8607 a 8612, 8616 a 8618, 8620 a 8623, 8625, 8626, 8657 a 
8683, 8685 a 8698, 8700, 8702 a 8709, 8711 a 8721, 8723 a 8733, 8735, 8737 a 8748, 
8750 a 8776, 8779, 8781 a 8792, 8794 a 8797, 8800, 8801, 8803, 8805, 8809 a 8820, 8822, 
8825, 8830 a 8832, 8834 a 8836, 8841 a 8868, 8870, 8880, 8893 a 8895, 8912, 8914, 9005  
no valor total de  €2.940.396,77. 

A Câmara tomou conhecimento . 
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** 

XXVIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES  DO PLANO 

N.º 1573/04 Presente a 28.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 28.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 19ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 21.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 autorizar a 
28.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004, com 
inscrições/reforços no montante de €135.128,50 e di minuições/anulações no 
montante de €109.497,50 e a 28.ª alteração ao Orçam ento para o presente ano de 
2004, com inscrições/reforços e diminuições/anulaçõ es no montante de €312.880,07 
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 

** 

Nesta altura entrou a Senhora Presidente. 

PONTO NÚMERO NOVE 

VOTO DE PESAR 

N.º 1574/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, à funcioná ria desta Câmara Municipal, Sr.ª 
Dr.ª Maria Teresa Fernandes, pelo falecimento de se u mãe, tendo a Câmara deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 

VOTO DE PESAR 

N.º 1575/04 Pela Sra. Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar à família do funcionário deste Município, José 
Marques Simões Inácio, falecido no passado dia 31 de Outubro. José Marques Simões 
Inácio, que exercia o cargo de Chefe da Divisão Administrativa, desempenhou sempre as 
suas funções com isenção, zelo, lealdade, grande dedicação e sentido de responsabilidade. 
O seu contributo para o Município fica ligado a alguns dos grandes projectos municipais 
concretizados nos últimos anos, sendo exemplo mais relevante o Euro 2004. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar  

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 36 de 2004.11.8 

.0001539(29) 

PONTO NÚMERO DEZ 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - NELSON TINO FERREIRA CARLO S (ENT.31600/03) 

N.º 1576/04 Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente uma informação que é do 
seguinte teor:  

“I – Dos factos 
Em 30/07/2003, deu entrada na Câmara Municipal de Leiria um pedido de certidão 

comprovativa de que “a Rua da Paz é uma estrada secundária e que mesmo sem qualquer 
tipo de sinalética vertical, esta não possui qualquer tipo de prioridade de trânsito sobre a 
estrada principal da Marinha Grande (...)”. 

Na sequência desse pedido de certidão os serviços do Departamento de Obras 
Municipais da Câmara Municipal de Leiria informaram em 04/08/2003 que “Todos os 
acessos à E.M. 540, são caracterizados com sinalização de cedência de passagem. A “Rua 
da Paz”, octogonal a esta E.M. 540, tem cerca de 60 mts de comprimento, não tem saída e 
encontra-se com ausência de sinalização.” 

Em 10/10/2003, o Sr. Nelson Tino Ferreira Carlos veio expor e requerer o seguinte: 
no dia 8 de Julho de 2003, pelas 16h, quando circulava na E.M. 540 com o veículo 
automóvel de matrícula 43-69-SU, propriedade da firma JOPSA – Equipamentos Industriais, 
L.da, sofreu um acidente de viação. Não existindo sinalização e dada a recusa da 
companhia de seguros em assumir a responsabilidade, imputa a responsabilidade à 
Câmara Municipal de Leiria, apresentando para o efeito as despesas que teve que suportar 
com os danos da viatura. 

Na sequência do pedido de indemnização o Sr. Nelson Tino Ferreira Carlos, foi 
ouvido em auto de declarações tendo declarado em síntese o seguinte: 

- O acidente ocorreu no dia 08/07/2003, pelas 16 horas; 
- Circulava na EM 540 a cerca de 50 Km, quando de repente um veículo sai de 

uma estrada sem saída e atravessando-se à sua frente, obrigou-o a virar de 
direcção e a ir embater num poste e num muro aí existente; 

- Não chamou a P.S.P., uma vez que preencheu a declaração amigável com o 
outro condutor; 

- Apresentou a participação à seguradora que o indicou como responsável pelo 
acidente, uma vez que na rua onde circulava o outro veículo não havia 
sinalização que o obrigasse a parar; 

- Pediu uma certidão à Câmara que indicava que todas as estradas secundárias 
que vão dar àquela estrada têm sinalização excepto a “Rua da Paz”; 

- Circulava com uma viatura da empresa onde trabalhava e que já fechou; 
- Teve que pagar o arranjo da viatura. 

II – Do direito aplicável 
A presente situação cabe no âmbito de aplicação do instituto da responsabilidade 

civil extracontratual da Administração Pública por factos ilícitos culposos praticados no 
exercício de uma actividade de gestão pública. 

Nos termos da lei, a atribuição de responsabilidade à Administração depende da 
verificação cumulativa e concomitante de diversos pressupostos, a saber: o facto do órgão 
ou agente; a ilicitude (violação de normas legais ou regulamentares ou de princípios 
aplicáveis ou de regras de ordem técnica ou de prudência comum); a culpa (imputação do 
facto ao agente); o dano (lesão na esfera jurídica de terceiro); e o nexo de causalidade entre 
o facto e o dano. 

Dispõe a alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que 
os municípios dispõem de atribuições no domínio dos transportes e comunicações. 
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Dispõe, igualmente o artigo 18.º do citado diploma que é da competência dos órgãos 
municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos na rede viária de 
âmbito municipal. 

Nos termos do artigo 29.º n.º 1 do Código da Estrada “o condutor sobre o qual recaia 
o dever de ceder a passagem deve abrandar a marcha, se necessário parar ou, em caso de 
cruzamento de veículos, recuar, por forma a permitir a passagem de outro veículo, sem 
alteração da velocidade ou direcção deste”. 

Na ausência de sinalização aplica-se a regra geral prevista no artigo 30.º n.º 1 que 
determina que “Nos cruzamentos e entroncamentos o condutor deve ceder a passagem aos 
condutores que se apresentem pela direita.” Isto é, verificando-se a impossibilidade de dois 
veículos poderem passar simultaneamente sobre a mesma zona de intercepção ou de 
confluência de duas vias ou estradas, convencionou-se que o direito de passar primeiro 
fosse conferido, em principio, ao condutor que surge pela direita. 

No caso em apreço, estamos perante uma situação ocorrida num entroncamento 
entre a E.M. 540 e a Rua da Paz, no qual não existe qualquer tipo de sinalização, por isso 
aplica-se a regra geral de trânsito, uma vez que não existem prescrições resultantes dos 
sinais de trânsito (cfr. artigo 7.º e 30.º do Código da Estrada). 

Não obstante ser uma das atribuições dos municípios o planeamento, a gestão e a 
realização de investimentos na rede viária de âmbito municipal, não existe nenhuma 
disposição legal ou regulamentar que os obrigue os Municípios a sinalizar todos os 
cruzamentos e entroncamentos, daí o Código da Estrada prever uma regra geral de 
cedência de passagem. 

Assim, e em conclusão, é nosso entendimento que, ainda que esteja demonstrada a 
existência de danos na esfera jurídica do Sr. Nelson Tino Ferreira Carlos, não estão 
verificados todos os requisitos de que a lei faz depender a imputação de responsabilidade 
civil extracontratual, porquanto não estamos perante um facto ilícito, e mesmo que tal se 
verificasse, este nunca poderia ser considerado como culposo. 

Nestes termos, não deverá o Município de Leiria assumir a obrigação de 
indemnização do lesado pelos danos que invoca. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação atrás transcrita e respectiva proposta d e indeferimento da pretensão da 
requerente. 

Mais delibera que, nos termos dos artigos 100.º e 1 01.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, seja a requerente notificada da 
intenção da Câmara de indeferir a sua pretensão, co ncedendo-lhe um prazo de 10 
dias para se pronunciar sobre a mesma e informando- o das horas e local onde o 
processo poderá ser consultado. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁX I (ENT.21745/04) 

N.º 1577/04 Para os efeitos previstos no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11/08, e 
ao abrigo do art.º 6.º, n.º 1, do Regulamento do Transporte Público de Passageiros – 
Transporte em TÁXI, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 30 de Dezembro 



 

CMLeiria/Acta n.º 36 de 2004.11.8 

.0001541(31) 

de 2002, é presente o seguinte pedido de substituição de veículo afecto ao transporte em 
táxi: 

 ESTACIONAMENTO 

REQUERENTE MATRÍCULA 
ANTERIOR 

MATRÍCULA 
ACTUAL LOCAL FREGUESIA 

António de Sousa Verdasca 25-21-LQ 26-22-XR Ortigosa Ortigosa 

A Câmara, considerando que o veículo em causa reúne  as características 
constantes da Portaria n.º 227-A/99, de 15 de Abril , com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 1522/02, de 19/12, conforme const a do respectivo livrete, delibera por 
unanimidade deferir o pedido, nos termos do art.º 6 .º, n.º 1, do Regulamento do 
Transporte Público de Passageiros – Transporte em T áxi.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁX I (ENT.27417/04) 

N.º 1578/04 Para os efeitos previstos no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11/08, e 
ao abrigo do art.º 6.º, n.º 1, do Regulamento do Transporte Público de Passageiros – 
Transporte em TÁXI, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 30 de Dezembro 
de 2002, é presente o seguinte pedido de substituição de veículo afecto ao transporte em 
táxi: 

 ESTACIONAMENTO 

REQUERENTE MATRÍCULA 
ANTERIOR 

MATRÍCULA 
ACTUAL LOCAL FREGUESIA 

Taxi Gameiro & Ponte, Ldª..  RG-68-97 31-12-XV Barracão Colmeias 

A Câmara, considerando que o veículo em causa reúne  as características 
constantes da Portaria n.º 227-A/99, de 15 de Abril , com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 1522/02, de 19/12, conforme const a do respectivo livrete, delibera por 
unanimidade deferir o pedido, nos termos do art.º 6 .º, n.º 1, do Regulamento do 
Transporte Público de Passageiros – Transporte em T áxi.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA N ATALÍCIA 
(ENT.29928/04) 

N.º 1579/04 Presente uma carta da ACILIS–Associação Comercial e Industrial de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós, a solicitar à semelhança dos anos anteriores, autorização para os 
estabelecimentos comerciais no concelho de Leiria alargarem os períodos de 
funcionamento na Quadra Natalícia, isto é, nos meses de Novembro e Dezembro, para além 
do período de funcionamento praticado nos restantes meses do ano. O alargamento irá 
traduzir-se principalmente na abertura dos estabelecimentos aos sábados e domingos de 
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tarde e dias feriados, mas sempre dentro dos limites fixados pela legislação, nomeadamente 
pelo Regulamento Municipal. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

XX JORNADAS DE CLÍNICA GERAL - MEDICINA FAMILIAR DO  DISTRITO DE LEIRIA 
(ENT.22806/04) 

N.º 1580/04 Pelo Núcleo Coordenador dos Médicos da Carreira de Clínica Geral do 
Distrito de Leiria, é presente o ofício  com a ENT 22806/04, no qual solicita apoio para a 
realização das “XX Jornadas de Clínica Geral do Distrito de Leiria”, a terem lugar nos 
próximos dias 11, 12 e 13 de Novembro. 

Considerando que: 

- quer pela sua antiguidade, quer pela sua qualidade, as Jornadas têm-se constituído 
uma referência para os profissionais de saúde do Distrito de Leiria e da região 
Centro, como evento marcadamente científico; 

- a afirmação de Leiria no contexto nacional faz-se também com a realização deste 
tipo de Jornadas, envolvendo um número significativo de participantes; 

- as Jornadas têm-se constituído como espaço de formação, debate, reflexão e 
convívio e são já uma das mais antigas Jornadas Médicas nacionais, no âmbito da 
Clínica Geral – Medicina Familiar. 

Considerando o interesse municipal da iniciativa, propõe a Sr.ª Presidente que se atribua, 
ao Núcleo Coordenador dos Médicos da Carreira de Clínica Geral do Distrito de Leiria, um 
subsídio no valor de € 1.250,00 para fazer face a despesas com a realização da iniciativa. 

Tendo em consideração o interesse municipal da inic iativa, a Câmara 
delibera por unanimidade no uso da competência conf erida pela alínea a), do n.º4 do 
art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atr ibuir ao Núcleo Coordenador dos 
Médicos da Carreira de Clínica Geral do Distrito de  Leiria, um subsídio no valor de 
€1.250,00 para fazer face a despesas com a realizaç ão da iniciativa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque esteve ausente da reunião durante a 
apresentação e votação deste ponto. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRA TUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1581/04 Presente o ofício da União Desportiva de Leiria, datado de 07/09/04, 
(ENT.26339), solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 
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A Câmara delibera por unanimidade: 

1 - Ratificar o despacho do Sr. Vereador da Educaçã o e Cultura que 
autoriza a cedência com isenção da quilometragem do  autocarro e nas demais 
condições regulamentares, para o dia 06 de Novembro  de 2004. 

2 – Autorizar a cedência com isenção da quilometrag em do autocarro e nas 
demais condições  regulamentares, para o dia 21 de Novembro de 2004 . 

** 

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

N.º 1582/04 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Leiria, datado de 02/11/04, 
(ENT.31123), solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 7 de Novembro de 2004. 

** 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE D. DINIS-(ESCOLA EB 1 BRA NCA DE LEIRIA) - 
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍP IO DE LEIRIA 

N.º 1583/04 Presente a telecópia do Agrupamento de Escolas de D. Dinis – (Escola EB 1 
Branca de Leiria), datado de 28/10/04, ( ENTFE. 4354), solicitando a cedência gratuita do 
autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para os dias 16 
e 18 de Novembro de 2004. 

** 

BOLSAS DE ESTUDO – ISLA 

N.º 1584/04 De acordo com a aprovação em deliberação Camarária n.º 2024 de 
18.11.2002 da atribuição de 15 Bolsas de Estudo pelo Município de Leiria que se traduzem 
na inscrição e frequência anual no Instituto de Línguas e Administração de Leiria, a alunos 
carenciados do concelho de Leiria, torna-se necessário proceder à abertura das referidas 
Candidaturas e Recandidaturas para o presente ano lectivo. 

A Câmara, delibera por unanimidade abrir concurso p ara atribuição de 15 
Bolsas de Estudo a alunos carenciados, residentes n o concelho de Leiria, cujas 
Candidaturas e Recandidaturas deverão decorrer entr e 15 de Novembro e 15 de 
Dezembro de 2004, sendo que os referidos processos deverão ser entregues na 
Secretaria do ISLA até ao dia 15 de Dezembro de 200 4. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER APRESENTADO PELA ADMES  – ACADEMIA DE 
DOCENTES DE MARKETING DO ENSINO SUPERIOR – ASSOCIAÇ ÃO, COM VISTA A 
INSTRUIR O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLIC A 

N.º 1585/04 Presente o pedido de emissão de parecer apresentado pela Academia de 
Docentes de Marketing do Ensino Superior - Associação, (ENT 22798) com vista à instrução 
do processo de declaração de utilidade pública, acompanhado dos seguintes documentos: 

- publicação em Diário da República dos Estatutos; 

- parecer favorável da Junta de Freguesia de Leiria; 

- parecer favorável da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria. 

A Câmara depois de analisar os estatutos da Academi a nomeadamente no 
que respeita ao seu objecto: “o desenvolvimento e p rática de actividades de natureza 
científica, académica e profissional, no âmbito nac ional e internacional”, delibera por 
unanimidade ao abrigo do disposto no art.º 5.º n.º 2 do Decreto Lei n.º 460/77, de 7 de 
Novembro, emitir parecer favorável à respectiva dec laração de Utilidade Pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA A ESCOLA 1º CEB DE CORTES 
PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE 
CORTES 

N.º 1586/04 Presente uma comunicação do Agrupamento de Escolas José Saraiva, com 
uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Freguesia de 
Cortes, registada com a ENT.29409/04,  na qual declaram ceder ao Município de Leiria, 
para instalação na Escola 1ºCEB de Cortes , o seguinte equipamento: 

- 1 Máquina Fotográfica Digital Fujifilm, modelo Fine Pix A330, no valor de € 199,00; 

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 Cortes. 

** 

DOAÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA 1º CEB DE SISMARIA DA 
GÂNDARA PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE E DUCAÇÃO DA 
ESCOLA 1º CEB DE SISMARIA DA GÂNDARA 

N.º 1587/04 Presente uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Marrazes, com 
uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 1º CEB de 
Sismaria da Gândara, registada com a ENT.29858/04,  na qual declaram ceder ao Município 
de Leiria, para instalação na Escola 1ºCEB de Sismaria da Gândara, o seguinte 
equipamento: 
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- 2 Impressoras HP Deskjet 5150, no valor unitário de € 99,00; 
- 1 Telefone sem fios Siemens Gigaset C100, no valor de € 59,00; 
- 1 Modelo Anatómico completo Dual-sex 20p, no valor de €799,93; 
- 1 Mini esqueleto 66cm, no valor de € 227,40 

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 Sismaria da Gândara. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

PROTOCOLO "APRENDER A CONDUZIR" - NÚCLEO DE DESPORT OS MOTORIZADOS 
DE LEIRIA 

N.º 1588/04 Retirado - Dadas as dúvidas que este assunto mereceu por parte do Sr. 
Vereador Dr. Gonçalo Lopes, que considerou não ser esta a melhor forma de sensibilizar os 
jovens para a prevenção rodoviária, foi proposto pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça, a 
realização de uma reunião com o Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, Escola 
Afonso Lopes Vieira o Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes, a fim de lhe ser apresentado com 
pormenor este projecto, para posterior deliberação. 

** 

PROTOCOLO DO TÉNIS NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - U NIAO DESPORTIVA DA 
CARANGUEJEIRA 

N.º 1589/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o 
Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 

TÉNIS NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Entre : 

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 

A União Desportiva da Caranguejeira, adiante designada por UDC, com sede na 
Caranguejeira, representado pelo Presidente da Direcção, Sr. Guilhermino da Silva Ponte, 
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 o ensino do Ténis (iniciação) a alunos das 
escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria. 
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2.ª 

(OBRIGAÇÕES DA UDC)  

A UDC obriga-se a : 

1. Divulgar o Projecto junto das seguintes Escolas do 1º CEB do Concelho de Leiria: Vale 
da Rosa, Palmeiria, Caranguejeira, Caldelas, Souto de Baixo, Colmeias, Raposeira e 
Feijão; 

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

3. Disponibilizar as suas instalações desportivas e o material desportivo necessário; 

4. Assegurar o transporte das crianças até ao local das aulas e de regresso ao local de 
origem, de acordo com calendário e horário a acordar entre a UDC e os alunos 
aderentes ao Projecto; 

5. Assegurar que as aulas decorrem em condições técnico-pedagógicas adequadas, 
nomeadamente, garantindo que cada criança possuirá a sua raqueta e que não estarão, 
por hora e campo, mais do que dez crianças simultaneamente; 

6. Garantir um seguro de acidentes pessoais para os jovens que participem no projecto; 

7. Enviar para o ML as fichas de inscrição devidamente preenchidas; 

8. Mensalmente 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)  

1. Receber as fichas de inscrição a preencher pelas crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho de Leiria que adiram ao Projecto e respectivos relatórios mensais da 
actividade desenvolvida; 

2. Comparticipar no financiamento do Projecto atribuindo mensalmente €4,57 (quatro euros 
e cinquenta e sete cêntimos) por cada criança participante, até um máximo de €997,60 
(novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos) mensais; 

3. Acompanhar o desenvolvimento do Projecto junto das Escolas aderentes. 

4ª 

(DURAÇÃO DO PROTOCOLO)  

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 1 de Outubro 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. 
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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 
Educação e Tempos Livres e Desporto (alíneas d) e 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 atribuídas 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 159/9 9, de 14 de Setembro, delibera por 
unanimidade celebrar o Protocolo com a União Despor tiva da Caranguejeira. 

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

** 

PROTOCOLO DO ATLETISMO NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  - ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJO S 

N.º 1590/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o 
Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “PROTOCOLO 

ATLETISMO NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Entre : 

O Município de Leiria, adiante designado por ML, com sede em Leiria, representada pela 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Campos Costa, na 
qualidade de primeiro outorgante, 

e 

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, adiante designada por 
BA, com sede em Leiria, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Mário Monteiro, 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 o ensino do Atletismo (iniciação) a alunos das 
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria. 

2.ª 

(OBRIGAÇÕES DO BA)  

O BA obriga-se a : 

1. Divulgar o Projecto junto da Escola N.º 6 – Paulo VI do 1º CEB de Leiria; 

2. Promover o ensino do Atletismo, 2 vezes por semana assegurando um enquadramento 
técnico qualificado, e a responsabilidade técnico-pedagógica das actividades; 
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3. Disponibilizar o material desportivo necessário; 

4. Assegurar o transporte das crianças até ao local das aulas e de regresso ao local de 
origem, quando as actividades decorrerem fora do Estabelecimento de Ensino e, de 
acordo com calendário e horário a acordar entre o BA e os alunos aderentes ao 
Projecto; 

5. Assegurar que as aulas decorrem em condições técnico-pedagógicas adequadas, 
nomeadamente garantindo que cada criança possuirá o material adequado e necessário 
para efectuar as actividades propostas; 

6. Garantir um seguro de acidentes pessoais para os jovens que participem no projecto; 

7. Enviar para o ML as fichas de inscrição devidamente preenchidas; 

8. Mensalmente 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. A 
este relatório deverá ser anexada cópia dos recibos comprovativos dos pagamentos 
efectuados pelos alunos. 

3.ª 

(OBRIGAÇÕES DO ML)  

1. Receber e analisar as fichas de inscrição a preencher pelas crianças do 1º Ciclo do 
Ensino Básico do Concelho de Leiria que adiram ao Projecto e os relatórios mensais a 
entregar mensalmente pelo BA; 

2. Comparticipar no financiamento do Projecto atribuindo mensalmente €4,57 (quatro euros 
e cinquenta e sete cêntimos) por cada criança participante, até um máximo de 228,50 
(duzentos e vinte e oito euros e cinquenta cêntimos) mensais; 

3. Acompanhar o desenvolvimento do Projecto junto das Escolas aderentes. 

4ª 

(DURAÇÃO DO PROTOCOLO)  

O Protocolo vigorará durante o período compreendido entre 1 de Outubro 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.” 
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A Câmara, tendo em conta as atribuições dos municíp ios em matéria de 
Educação e Tempos Livres e Desporto (alíneas d) e 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 atribuídas 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 159/9 9, de 14 de Setembro, delibera por 
unanimidade celebrar o Protocolo com a Associação D esportiva Cultural e Recreativa 
do Bairro dos Anjos. 

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

** 

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE ATLETISMO DE LEIRIA - PEDID O DE ESTATUTO DE 
UTILIDADE PÚBLICA 

N.º 1591/04 Pelo Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o ofício n.º 
28155/04 de 01.10.04, em que a Associação Distrital de Atletismo de Leiria, com sede no 
lugar de Leiria, Freguesia de Leiria, solicitou ao Município de Leiria, parecer favorável no 
sentido de a Associação vir a ser considerada Instituição de Utilidade Pública, de acordo 
com o disposto no Decreto Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro de 1977. 
Após análise do processo enviado (resumo do Historial da Associação, parecer da Junta de 
Freguesia, cópia da Publicação dos Estatutos em Diário da República e parecer da 
Federação Portuguesa de Atletismo), o Sr. Vereador do Desporto propõe que, seja emitido 
pelo Município de Leiria parecer favorável à Declaração de Instituição de Utilidade Pública. 

Analisando o assunto, a Câmara delibera por unanimi dade de acordo com o 
estipulado no art.º 71.º da Lei n.º 169/99, de 18 d e Setembro e ao abrigo do n.º 2 do 
art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novemb ro, emitir parecer favorável à 
Declaração de Instituição de Utilidade Pública da A ssociação Distrital de Atletismo de 
Leiria.  

** 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (P.A .A.D.) - SUBSÍDIOS 
PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2004/2005 

N.º 1592/04 No âmbito das candidaturas feitas pelos Clubes/Colectividades e outras 
entidades do Concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo (P.A.A.D.) para a época desportiva de 2004/2005, propõe o Sr. 
Vereador  do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, a atribuição dos seguintes apoios nas áreas: 
 

Actividade Regular  

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

CC Pesca D. Dinis AMOR €500,00 

CRC 22 de Junho AMOR €2.042,00 

GDRC "Unidos"  AMOR €1.272,00 

ADR Barreiros     AMOR €5.031,00 
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Clube/Colectividade Freguesia Verba 
GD Casal Novo     a) AMOR €705,00 

CRD Soutocico     ARRABAL €2.461,00 

CC Amigos do Vale ARRABAL €500,00 

GD de São Bento ARRABAL €1.261,00 

ACR Codiceira     a) AZOIA €500,00 

ARC Vale do Horto     a) AZOIA €500,00 

ADRC Azóia AZOIA €735,00 

Grupo Alegre e Unido BAJOUCA €12.901,00 

CR Lis e Lena BAROSA €1.740,00 

ARTE – ADRC Barosa BAROSA €500,00 

Clube de Atletismo da Barreira     BARREIRA €8.065,00 

BARDEC  BARREIRA €500,00 

ACDR Andreus     a) BARREIRA €500,00 

CCR do Telheiro  BARREIRA €2.858,00 

GD Bidoeirense    BIDOEIRA €11.807,00 

CCR Bidoeira de Baixo e Carriço  BIDOEIRA €500,00 

GDR Boavista BOAVISTA €4.178,00 

ACR Soutos CARANGUEJEIRA €4.727,00 

ACP Caranguejeira   CARANGUEJEIRA €1.793,00 

União Desportiva Caranguejeira CARANGUEJEIRA €5.098,00 

GDCR Caldelas CARANGUEJEIRA €500,00 

CR de Carvide  CARVIDE €500,00 

CR Moinhos Carvide  CARVIDE €500,00 

CDR Outeirense CARVIDE €1.273,00 

Clube Caça e Pesca Carvidense CARVIDE €500,00 

Trilhos do Liz  CARVIDE €500,00 

GD Carreirense     a) CARREIRA €1.746,00 

ACP “Os Pampos” CARREIRA €500,00 

UDR Coimbrão   COIMBRÃO €3.412,00 

ACDP Praia do Pedrogão  COIMBRÃO €500,00 

CPD Praia do Pedrogão  COIMBRÃO €500,00 
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Clube/Colectividade Freguesia Verba 
ARC S. Mateus  COLMEIAS €500,00 

ACD Igreja Velha COLMEIAS €2.292,00 

CCR 7 Arcos    COLMEIAS €500,00 

CRC “O Abelha” COLMEIAS €2.355,00 

ACRD Reixida  CORTES €500,00 

GDR Famalicão  CORTES €500,00 

CPCR Cortes  CORTES €1.112,00 

ACRN do Lis  CORTES €500,00 

Casa Benfica Leiria  LEIRIA €500,00 

Clube Judo Dragão LEIRIA €10.296,00 

Clube Escalada Leiria  LEIRIA €500,00 

Adega Boys LEIRIA €500,00 

Clube Escola de Ténis de Leiria LEIRIA €2.720,00 

Ateneu Desportivo Leiria LEIRIA €12.461,00 

Juventude Desportiva do Lis LEIRIA €17.266,00 

ADCR Bairro Anjos LEIRIA €14.831,00 

AS Académico de Leiria LEIRIA €24.423,00 

Hoquei Clube Leiria LEIRIA €11.008,00 

Núcleo Sportinguista Leiria     LEIRIA €3.921,00 

Veteranos do Lis LEIRIA €7.317,00 

Clube de Orientação do Centro LEIRIA €15.469,00 

União Desportiva de Leiria LEIRIA €13.269,00 

Clube Basquetebol Leiria LEIRIA €16.405,00 

C.Shotokan Karaté Do de Leiria LEIRIA €4.165,00 

Moto Clube Leiria  LEIRIA €500,00 

CSP Paulo VI LEIRIA €2.638,00 

Cercilei LEIRIA €4.243,00 

AP Surdos – Delegação Leiria LEIRIA €4.606,00 

União de Ciclismo de Leiria  LEIRIA €9.415,00 

CP Costa  MACEIRA €500,00 

GCD Telheirense   MACEIRA €500,00 
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Clube/Colectividade Freguesia Verba 
CPR Pocariça  MACEIRA €1.120,00 

ACR Arnal MACEIRA €2.495,00 

ACR A-dos-Pretos     MACEIRA €504,00 

CCR Arneiro  MACEIRA €1.540,00 

SC "Asas Maceira"  MACEIRA €500,00 

CP Cimentos Maceira Lis MACEIRA €2.859,00 

CPR A-do-Barbas MACEIRA €3.122,00 

ACR Maceirinha MACEIRA €6.258,00 

S. Columbófila de Leiria  MARRAZES €500,00 

ARCD "20 Junho"  MARRAZES €500,00 

ARD.Outeiros Gândara MARRAZES €12.818,00 

SCL Marrazes MARRAZES €14.312,00 

Atlético Clube da  Sismaria MARRAZES €15.219,00 

GRAC Janardo  MARRAZES €500,00 

Modelis MARRAZES €7.198,00 

S. Columbófila Campos do Lis  MARRAZES €500,00 

ADPM Bairro Sá Carneiro  MARRAZES €1.170,00 

ARD.Pinheirense MARRAZES €2.249,00 

Serrada do Pinhal – ARC     a) MARRAZES €500,00 

CRC "Águias"  MEMÓRIA €4.875,00 

ADR da Mata  MILAGRES €661,00 

ND Motorizados Leiria  MILAGRES €500,00 

ACD Casal Quinta  MILAGRES €2.075,00 

GCD "Figueiras"  MILAGRES €621,00 

GR Milagres MILAGRES €500,00 

CP Monte Real    MONTE REAL €500,00 

GD Monte Real   MONTE REAL €4.225,00 

ACDS Porto d'Urso MONTE REAL €481,00 

CCR Segodim   MONTE REAL €500,00 

SC Granja M.Real  MONTE REAL €500,00 

Motor Clube Monte Redondo   MONTE REDONDO €1.019,00 
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Clube/Colectividade Freguesia Verba 
ACRDC Sismaria     MONTE REDONDO €2.579,00 

GDR Casal Novo MONTE REDONDO €4.250,00 

"Os Magníficos"   MONTE REDONDO €500,00 

Ribaliz FC     ORTIGOSA €531,00 

GD Santo Amaro ORTIGOSA €2.361,00 

Basket Clube do Lis ORTIGOSA €2.635,00 

GDCR "Mouratos"    PARCEIROS €500,00 

GDR Parceiros PARCEIROS €5.735,00 

AR Amigos do Brogal   PARCEIROS €500,00 

Ciclo Clube de Parceiros  PARCEIROS €500,00 

Centro Internacional Ténis Leiria POUSOS €12.702,00 

AR Lugares Unidos POUSOS €7.959,00 

GR Amigos da Paz POUSOS €13.914,00 

ADRC Vidigalense POUSOS €500,00 

Juventude Vidigalense POUSOS €19.853,00 

GR Amigos da Juventude POUSOS €3.319,00 

URCD "Os Unidos"    POUSOS €610,00 

Núcleo Karaté Vidigalense POUSOS €4.657,00 

ACRD Santa Eufémia     a) SANTA EUFÉMIA €500,00 

CA Regueira de Pontes REGUEIRA DE PONTES €535,00 

CR das Chãs     a) REGUEIRA DE PONTES €496,00 

GDR São Guilherme SANTA CATARINA DA SERRA €1.239,00 

União Desportiva da Serra SANTA CATARINA DA SERRA €5.718,00 

A. Caçadores Serra  SANTA CATARINA DA SERRA €500,00 

AS Ulmeiro SANTA CATARINA DA SERRA €500,00 

CCR Pedrome     a) SANTA CATARINA DA SERRA €500,00 

CCR Vale Tacão SANTA CATARINA DA SERRA €500,00 

AD Social da Loureira     a) SANTA CATARINA DA SERRA €500,00 

APCRD Picoto  SOUTO DA CARPALHOSA €500,00 

ARC Valpedrense  SOUTO DA CARPALHOSA €2.585,00 

ARC ARCUSA 92  SOUTO DA CARPALHOSA €500,00 

ACD Santa Bárbara SOUTO DA CARPALHOSA €1.779,00 
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Clube/Colectividade Freguesia Verba 
CCDR Arroteia  SOUTO DA CARPALHOSA €500,00 

ACDR Várzeas SOUTO DA CARPALHOSA €1.005,00 

Nesta área de apoio, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 
Até €500,00 – durante o mês de Dezembro; 
De €501,00 até €1.500,00 –  Dezembro e Janeiro; 
De €1.501,00 até €3.000,00 – Dezembro, Janeiro e Março; 
De €3.001,00 até €5.000,00 – Dezembro, Janeiro, Março e Maio; 
Superior a €5.000,00 – Mensalmente a partir de Dezembro até 31 de Julho. 
 

Gestão de Instalações / Aluguer Instalações Desport ivas  

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

CRC 22 de Junho AMOR €302,00 

ADR Barreiros AMOR €5.986,00 

GD Casal Novo     a) AMOR €535,00 

GDRC Unidos AMOR €1.296,00 

CRD Soutocico ARRABAL €688,00 

Grupo Alegre e Unido BAJOUCA €3.792,00 

CR Lis e Lena BAROSA €571,00 

CCR Telheiro BARREIRA €6.024,00 

GDR Bidoeirense BIDOEIRA €7.981,00 

GDR Boavista BOAVISTA €3.247,00 

ACR dos Soutos CARANGUEJEIRA €171,00 

União Desportiva Caranguejeira CARANGUEJEIRA €850,00 

GD Carreirense     a) CARREIRA €344,00 

CDR Outeirense CARVIDE €961,00 

UDR do Coimbrão COIMBRÃO €424,00 

CSP Paulo VI LEIRIA €1.306,00 

ACD Igreja Velha COLMEIAS €913,00 
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Clube/Colectividade Freguesia Verba 

CRC “O Abelha” COLMEIAS €782,00 

CPCR Cortes CORTES €434,00 

AP Surdos – Delegação Leiria LEIRIA €60,00 

AS Académico Leiria LEIRIA €1.500,00 

Centro Shotokan Karate-Do Leiria LEIRIA €252,00 

União Desportiva de Leiria LEIRIA €1.365,00 

Juventude Desportiva do Lis LEIRIA €5.986,00 

Clube Escola Ténis de Leiria LEIRIA €116,00 

ACR Maceirinha MACEIRA €3.823,00 

CP Cimentos Maceira Lis MACEIRA €3.816,00 

CCR Arneiro MACEIRA €112,00 

CPR Pocariça MACEIRA €2.074,00 

CPR A-do-Barbas MACEIRA €296,00 

ARD Pinheirense MARRAZES €816,00 

Modelis MARRAZES €400,00 

SCL Marrazes MARRAZES €2.019,00 

ARD Outeiros da Gândara MARRAZES €5.986,00 

CRC Águias da Memória MEMÓRIA €141,00 

GDR Casal Novo MONTE REDONDO €3.366,00 

Motor Clube Monte Redondo MONTE REDONDO €459,00 

ACRDC Sismaria MONTE REDONDO €1.092,00 

ACD Casal da Quinta MILAGRES €2.248,00 

GCD “Figueiras” MILAGRES €186,00 

ADR da Mata MILAGRES €1.247,00 
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Clube/Colectividade Freguesia Verba 

GD Monte Real MONTE REAL €931,00 

ACD Serra de Porto d’Urso MONTE REAL €38,00 

GD Santo Amaro ORTIGOSA €2.327,00 

Ribaliz Futebol Clube ORTIGOSA €720,00 

AR Lugares Unidos POUSOS €1.271,00 

GR Amigos da Paz POUSOS €6.678,00 

Centro Internacional Ténis Leiria POUSOS €499,00 

Núcleo Karaté Vidigalense POUSOS €1.650,00 

URCD Unidos POUSOS €251,00 

CR Chãs     a) REGUEIRA DE PONTES €107,00 

GDR S. Guilherme S. CATARINA DA SERRA €109,00 

União Desportiva da Serra S. CATARINA DA SERRA €7.981,00 

ACD Santa Bárbara SOUTO DA CARPALHOSA €1.247,00 

ARC Valpedrense SOUTO DA CARPALHOSA €267,00 

Nesta área, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 
Até €1.250,00 – Dezembro; 
De €1.251,00 a €3.000, 00 –Dezembro e Janeiro; 
De €3.001,00 a €6.000, 00 – Dezembro, Janeiro e Março; 
Superior a €6.000,00 - Mensalmente a partir de Dezembro até 31 de Julho. 
 

Aquisição de Viaturas  

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

Grupo Alegre e Unido BAJOUCA €2.000,00 

CCR Telheiro BARREIRA €2.000,00 

CRC “O Abelha” COLMEIAS €2.000,00 

Hóquei Clube de Leiria LEIRIA €8.475,00 

AP Surdos – Delelegação Leiria LEIRIA €8.475,00 
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Clube/Colectividade Freguesia Verba 

ADCR Bairro dos Anjos LEIRIA €2.000,00 

ACR do Arnal MACEIRA €2.000,00 

ACRDC da Sismaria MONTE REDONDO €8.475,00 

Nesta área as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 
- 50% após a apresentação dos documentos de despesas ou contrato no caso de compra a 
prestações; 
- 50% após a apresentação dos documentos comprovativos do registo de propriedade da 
viatura em nome do clube. 
 

Rendimento Desportivo  

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

GDR Bidoeirense BIDOEIRA €3.618,00 

União Desportiva Caranguejeira CARANGUEJEIRA €1.784,00 

União de Ciclismo de Leiria LEIRIA €244,00 

ADCR  Bairro dos Anjos LEIRIA €3.834,00 

AS Académico de Leiria LEIRIA €2.224,00 

Clube Basquetebol de Leiria LEIRIA 750,00 

Núcleo Sportinguista de Leiria LEIRIA €176,00 

Clube de Orientação do Centro LEIRIA €860,00 

SCL Marrazes MARRAZES €370,00 

ARD Outeiros Gândara MARRAZES €338,00 

Atlético Clube Sismaria MARRAZES €311,00 

GD Monte Real MONTE REAL €1.547,00 

Juventude Vidigalense POUSOS €5.956,00 

Nesta área, as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 
Até €1.250,00 – Dezembro; 
De €1.251,00 a €3.000, 00 –Dezembro e Janeiro. 
De €3.001,00 a €5.000, 00 – Dezembro, Janeiro e Março. 
De €5.001,00 a €6.000, 00 – Dezembro, Janeiro, Março e Maio. 
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a) A disponibilização das verbas atribuídas em cada uma das áreas de apoio  está 
condicionada à apresentação do Relatório de Contas da Época 2003/2004 
devidamente acompanhado de cópia da Acta da Assembleia Geral que o aprovou. 

Quanto ao apoio referente aos pedidos de material desportivo será distribuído conforme lista 
em anexo ao original da acta.  
O material desportivo será disponibilizado logo após a sua aquisição. 

A Câmara analisou o assunto e tendo em conta que no s termos da alínea f) 
do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõem de 
atribuições no domínio dos Tempos Livres e Desporto  e que de acordo com as 
alíneas b) e c) do n.º 2 do art.º 21.º da citada Le i, é competência dos órgãos do 
município apoiar as actividades desportivas e recre ativas de interesse municipal e a 
construção e conservação de equipamentos desportivo s e recreativos de âmbito local 
e nos termos da alínea a) do n.º do art.º 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
delibera por unanimidade atribuir os subsídios de a cordo com os mapas acima 
transcritos. 

O Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes esteve ausente da reunião durante a 
apresentação e discussão deste assunto. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

ESTUDOS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DO CONCELHO DE LEIRIA - 
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃ O DE LEIRIA - 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

N.º 1593/04 Presente a Informação Interna com o registo INF-2004/12199, relativa ao 
Acordo de colaboração n.º 14/03/PIDDAC “Estudo de Mobilidade e Transportes do 
Concelho de Leiria”. 
O Município de Leiria celebrou, a 22-09-2003, um acordo de colaboração tecnico-financeira 
com a Direcção Geral de Transportes Terrestres (DGTT), com o intuito de promover a 
elaboração de estudos associados à melhoria da mobilidade urbana e concelhia, com o 
objectivo de diminuir o uso do transporte individual (TI) e consequentemente reduzir de 
situações de congestionamento de trânsito e dos índices de poluição sonora e do ar. 
Através da Informação Interna INF-2004/5365 da Dr.ª Andreia Pereira, e após despacho da 
Sr.ª Presidente de 30 de Junho, foi aprovado o actual esquema de organização do Estudo. 

Neste âmbito, a DGTT concede ao Município de Leiria uma comparticipação, para a 
concretização dos estudos, no valor máximo de €100.000,00 (cem mil euros), com IVA 
incluído, correspondente a 90% do custo total dos estudos. 

De acordo com o protocolo, estes estudos teriam que estar forçosamente concluídos a 31 
de Dezembro de 2004. Posteriormente a DGTT, através do ofício com o registo 
ENT.26296/04, solicita ao Município uma reprogramação financeira, caso houvesse facturas 
relativas ao estudo a ser apresentadas após o final de Outubro corrente, de forma a incluir 
as verbas no Orçamento de 2005. 

Através do nosso ofício SAI-2004/21072, foi solicitada a reprogramação financeira do 
acordo de colaboração, de acordo com o quadro que se segue: 
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 Inicio Conclusão 2004a 2005 Total 

Acordo de 
colaboração n.º 
14/03/PIDDAC 

Abril 
2004 Março. 2005 €69.426,93 €30.573,07 €100.000,00 

a Valor das facturas a serem apresentadas ao Município até ao final de Outubro. 
Todos os valores com o IVA incluído. 

Para que o valor previsto para 2004 seja atingido, falta apenas a celebração de Protocolo de 
Cooperação entre a Associação de Estudantes da ESTG e o Município de Leiria, mediante 
a comparticipação de um valor total de €764,00, cujo objecto será a implementação da 
segunda fase dos questionários aos grupos alvo. A disponibilização do subsídio a atribuir 
pelo Município de Leiria será faseada da seguinte forma: 

• €498,00 (quatrocentos e noventa e oito euros) com a conclusão dos inquéritos; 

• €266,00 (duzentos e sessenta e seis euros) com a entrega do relatório referente à 
caracterização dos aspectos inquiridos; 

Considerando que a celebração do Protocolo estava prevista na referida Informação Interna 
INF-2004/5365, que os inquéritos foram realizados durante este mês de Outubro e que há 
necessidade de enviar para a DGTT as facturas dos trabalhos já realizados, e visto que não 
se realizou a Reunião de Câmara na primeira semana de Novembro, a Sr.ª Presidente 
aprovou e assinou o Protocolo de Cooperação entre a Associação de Estudantes da ESTG 
e o Município de Leiria, por despacho datado de 28 de Outubro e nos termos no 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, devendo este despacho ser ratificado na em Reunião de Câmara. 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃ O DE LEIRIA 
Considerando que o Município de Leiria em parceria com a Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Leiria (ESTG) e com uma empresa de consultoria, a Perform Energia, 
encontram-se a elaborar os estudos de mobilidade e transportes do concelho de Leiria, no 
âmbito do Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e a Direcção-Geral dos 
Transportes Terrestres; 
Considerando que estes prevêem, no plano de trabalhos de campo, a realização da 
segunda fase dos inquéritos de suporte ao estudo, devidamente previstos no seu 
cronograma de desenvolvimento; 
Considerando que a primeira fase dos inquéritos foi realizada pela Associação de 
Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, entre o Município de 
Leiria, contribuinte fiscal n.º 505181266, como primeiro outorgante, representado pela 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Campos, e a Associação de 
Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, contribuinte fiscal n.º 
502625481, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República 
n.º 68, III.ª Série, de 22 de Março de 1991, a seguir designada por Associação de 
Estudantes da ESTG, como segunda outorgante, representada pela sua Presidente Maria 
Inês Pereira Maurício, titular do Bilhete de Identidade n.º 12002244, emitido pelo Arquivo de 
Identificação de Santarém, é celebrado o presente protocolo de colaboração, que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objecto 

O presente Protocolo de Colaboração tem por objecto estabelecer entre os outorgantes a 
definição e a regulação das obrigações e responsabilidades quer do Município de Leiria, 
quer da Associação de Estudantes da ESTG, relativamente à realização dos inquéritos 
necessários à avaliação do serviço de transportes urbano, previstos nos trabalhos de campo 
de base aos estudos de mobilidade e transportes do Concelho de Leiria. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria compromete-se a apoiar a realização dos inquéritos necessários à 
avaliação do serviço de transportes urbano, previstos nos trabalhos de campo de base aos 
estudos de mobilidade e transportes do Concelho de Leiria, através da atribuição de um 
subsídio de €764,00 (setecentos e sessenta e quatro euros), ao abrigo do disposto na 
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, à Associação de Estudantes da ESTG. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações da Associação de Estudantes da ESTG 

1.- Para a prossecução do objecto deste protocolo, compete à Associação de Estudantes da 
ESTG a implementação do plano de inquéritos, a ser fornecido pela Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, mediante a metodologia e prazos previamente estabelecidos.  

2.- A Associação de Estudantes da ESTG obriga-se à realização de 10 (dez) inquéritos de 
por cada hora de trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA 

Plano de Pagamento  

A disponibilização do subsídio a atribuir pelo Município de Leiria será faseada da seguinte 
forma: 

• €498,00 (quatrocentos e noventa e oito euros) com a conclusão dos inquéritos; 

• €266,00 (duzentos e sessenta e seis euros) com a entrega do relatório referente à 
caracterização dos aspectos inquiridos; 

CLÁUSULA QUINTA 

Penalidades 

O desrespeito por parte da segunda outorgante do protocolo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para esta o não recebimento do montante de €764,00 (setecentos e sessenta e 
quatro euros). 

CLÁUSULA SEXTA 

Interpretação e lacunas 

Quaisquer dúvidas de interpretação ou lacunas do presente Protocolo serão dirimidas por 
acordo entre as partes outorgantes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA 

Imposto do Selo 

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

CLÁUSULA OITAVA 

Vigência 

O presente protocolo entra imediatamente em vigor. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho da Sr.ª Presidente, 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, c onsiderando que, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do art. 13.º e do n.º 1 do art.º  18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, é conferido aos municípios atribuições em  matéria de Transportes e 
Comunicações, e da alínea f) do n.º 2 do art.º 64.º , no qual é competência da Câmara 
Municipal a criação, construção e gestão de redes d e transportes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

V ARRAIAL ACADÉMICO – PEDIDO DE APOIO (ENT.28785/04 ) 

N.º 1594/04  Foi presente a carta da Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Leiria com a ENT. 28785/04, pretendendo organizar o V Arraial 
Académico no Largo Cândido dos Reis, como forma de aproximar os estudantes das várias 
escolas de ensino superior de Leiria. 

Para o efeito, solicitam à Câmara Municipal autorização para a realização do arraial, no dia 
11 de Novembro do corrente e diversos apoios logísticos. 

É proposto que se atribuam os seguintes apoios: 

a) fornecimento, montagem e desmontagem do palco (com toldo e escada); 

b) reforço de contentores e recolha do lixo; 

c) solicitação à Polícia de Segurança Pública para o reforço do policiamento durante as 
actividades do arraial; 

d) alterações ao trânsito no Largo Cândido dos Reis, durante o dia 11 de Novembro, 
em articulação com a Polícia de Segurança Pública. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de de acordo com a 
alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, aprovar a 
proposta em epígrafe. 

Mais delibera, que o arraial decorra no período com preendido entre as 
17h00m e as 24h00m, não devendo ser ultrapassados o s limites legais de ruído, 
devendo os serviços competentes emitir a respectiva  licença de ruído para o período 
em questão. 
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A presente deliberação foi aprovada em  minuta. 

** 

V ARRAIAL ACADÉMICO – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

N.º 1595/04 Decorrente do pedido (ENT-2004/28785) de realização do V Arraial 
Académico, no próximo dia 11 de Novembro, no Largo Cândido dos Reis, e tendo este sido 
autorizado por despacho da Sr.ª Vereadora, datado de 2 de Novembro, propõem-se as 
seguintes alterações ao trânsito: 

A partir das 8h00m:  

• fecho ao trânsito da Rua Afonso Henriques, apenas durante o período necessário 
para a montagem do palco; 

• o trânsito na Rua Barão de Viamonte, ao entrar no Largo Cândido dos Reis é 
desviado para a Rua João de Deus, até ao Largo Marechal Gomes da Costa; 

Entre as 17h00m e as 24h00m: 

• fecho ao trânsito da Rua Afonso Henriques; 

• fecho ao trânsito da Travessa da Paz e da Travessa Viana. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à deliberação. 

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

VISITA DAS DELEGAÇÕES CHINESAS DE SICHUAN E DE TONG LING - PAGAMENTO 
DE HONORÁRIOS AO INTÉRPRETE 

N.º 1596/04 Desde que se iniciaram contactos com a cidade chinesa de Tongling, dada a 
dificuldade de comunicação, mesmo na língua inglesa, recorreu esta Câmara ao serviço de 
um intérprete, o Sr. Liu Bo, natural da China e estabelecido nesta cidade, sendo um 
profundo conhecedor da nossa língua por ter frequentado um curso de Língua Portuguesa 
na Universidade de Coimbra. 

Desde a primeira visita da delegação chinesa, tem o Sr. Liu Bo acompanhado os 
trabalhos inerentes às respectivas estadas em Portugal, tendo, também, integrado a 
delegação oficial desta Câmara, aquando da deslocação à China, em 1999, para 
formalização da assinatura do Acordo de Cooperação e Amizade com Tongling.   

No dia 16 de Setembro de 2004, esteve de visita a esta cidade uma delegação 
da Província de Sichuan e nos dias 21, 22 e 23 de Outubro, uma delegação da cidade de 
Tongling em que, uma vez mais, a presença do Sr. Liu Bo foi preponderante para o êxito 
alcançado nos assuntos que foram tratados pelas duas delegações. 

Além da actividade comercial que exerce nesta cidade, o Sr. Liu Bo está 
documentado para o exercício da actividade de tradutor para efeitos fiscais,  
desempenhando, com regularidade, trabalhos para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 
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Tribunais Judiciais, etc., obtendo, por tais serviços, as implícitas remunerações, embora, 
para esta Câmara, já tenha prestado serviços a título gracioso.  

Assim, face ao exposto, atendendo ao excelente trabalho desempenhado e, 
também, à disponibilidade que sempre manifestou quando solicitado pelo Gabinete de 
Cooperação Externa para a interpretação e tradução, é legítimo que o Sr. Liu Bo seja 
remunerado pelos últimos serviços atrás referidos, no montante de €700,00, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. 

A Câmara, após analisar o assunto, levando em linha  de conta o trabalho 
profícuo que o Sr. Liu Bo tem desempenhado sempre q ue solicitado para acompanhar 
as delegações chinesas que têm visitado esta cidade , delibera por unanimidade nos 
termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n. º 169/99 de 18 de Setembro, mandar 
proceder ao pagamento da importância de €700,00, ac rescida de IVA à taxa legal em 
vigor, como remuneração pelos serviços prestados aq uando da visita da delegação 
de Sichuan em 16 de Setembro e da delegação de Tong ling nos dias 21, 22 e 23 de 
Outubro de 2004. 

** 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

TRABALHOS A MAIS NO CEMITÉRIO DE SANTA EUFÉMIA 

N.º 1597/04 A Câmara Municipal de Leiria após análise do Protocolo de Delegação de 
Competências para reparação do Cemitério de Santa Eufémia, concluiu que devido a 
intervenções urgentes e inadiáveis, o orçamento foi excedido. 

Deste modo propomos que segundo a clausula sexta do Protocolo de Delegação de 
Competências, 

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

sejam efectuados os pagamentos segundo o quadro anexo. 

Junta de Freguesia Valor Orçamentado Trabalhos a mais Valor elegível (25%) 

Santa Eufémia €10,000 €2.500 €2.500 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar o pagam ento de trabalhos a 
mais , segundo a clausula sexta do Protocolo de Del egação de Competências e 
Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março. 

** 

PROJECTOS AGRIS 

N.º 1598/04 Mediante a subacção – 3.4 Prevenção de riscos provocados por agentes 
Bióticos e Abióticos do Programa Agris, foram elaboradas e aprovadas três candidaturas 
nas Freguesias de Azoia, Caranguejeira, Colmeias e Maceira. 
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O âmbito e enquadramento definidos no Eixo Prioritário III do Programa de 
Desenvolvimento Regional (PDR), Programas Operacionais de Âmbito Regional, ma Medida 
Agricultura e Desenvolvimento Rural – Medida Agris – Acção 3 encontra-se regulamentada 
pela Portaria n.º 52/2001, de 29 de Janeiro, pelo Decreto – Lei n.º 163-A/2000, de 27 de 
Julho e pelo Decreto – Lei n.º 54-A/2000, de 7 de Abril. 
As candidaturas foram aprovadas pela totalidade da verba  proposta , integrando acções 
como silvicultura preventiva, construção de parques de lazer com acções de sensibilização, 
construção e beneficiação de pontos de água, beneficiação da rede viária e alargamento 
para 4 metros de largura, criando faixas de viragem e elaboração de cartografia digital. 
As candidaturas são plurianuais, os cronogramas de operações a realizar foram elaboradas 
para os próximos 4 a 5 anos, ocorrendo no entanto, as operações mais cirúrgicas e de 
maior montante, no primeiro ano. 
No final da execução do Projecto Agris teremos uma floresta concelhia compartimentada 
que poderá  ser um inicio de um desenvolvimento sustentável florestal concelhio, assim 
como um espaço florestal com bons acessos, permitindo uma circulação necessária para o 
combate aos incêndios e uma vigilância dissuasória e eficaz. 
As candidaturas aprovadas totalizam um montante de €513.939,60, com um apoio de 
€411.151,00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar todas 
as medidas preconizadas com base na informação da P rotecção Civil Municipal.  

** 

PROJECTO PROPESCA SÉCULO XXI 

N.º 1599/04 Presente a reunião a apresentação do Projecto Propesca Séc. XXI: 
Diversificação Socio-Económica dos Territórios Dependentes da Pesca.  

O referido projecto que conta com o envolvimento da Comissão Europeia através da 
Direcção Geral das Pescas, a AECIPE – Associação Espanhola de Cidades da Pesca, a 
FECIPE- Federação Europeia de Cidades da Pesca, o Município de Ílhavo e a ANMP – 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, visa a criação do Conselho Europeu de 
Diversificação Socio-Económica (órgão consultivo de âmbito europeu integrado na FECIP e 
relativamente ao qual se espera que possa vir a ser um órgão consultivo da União Europeia) 
e paralelamente, a prossecução  do crescimento sustentável das regiões piscatórias 
mediante a aplicação das medidas de diversificação sócio-económica.  

No âmbito das principais acções a desenvolver, salientam-se a apresentação de 
um estudo conducente à elaboração do Plano Nacional de Diversificação Socio-Económica 
e a definição da Estratégia Europeia de Diversificação Socio-Económica. 

O projecto Propesca Séc. XXI não acarreta custos para os municípios aderentes, 
a não ser os, eventualmente, inerentes à recolha de informação necessária à elaboração do 
questionário, que estará na base do estudo acima referido.  

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade tomar conhecimento da adesão do Municíp io de Leiria ao Projecto 
Propesca Séc. XXI . 

** 
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APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR – CEMITÉRIO DE A MOR 

N.º 1600/04 Atendendo que com o alargamento do Cemitério as águas pluviais deixaram 
de ter saída, foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Amor, para o apoio  á 
execução da conduta de  águas pluviais até à E.N. 349-1.  
Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio de €16.000,00.  

Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64 da Le i 169/99, de 18 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Ja neiro, a Câmara delibera por 
unanimidade apoiar a Junta de Freguesia de Amor  em  €16.000,00(dezasseis mil 
euros), para a drenagem de águas pluviais do cemité rio de Amor. 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DA ORTIGOSA – CEMITÉRIO DE RIBA DE AVES 

N.º 1601/04 Foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Regueira da Ortigosa para o 
apoio para a pintura do cemitério de Riba D`Aves.  
Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um subsidio para o efeito de cerca de 
€2.500,00.  

Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64 da Le i 169/99, de 18 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Ja neiro, a Câmara Municipal  delibera 
por unanimidade apoiar a Junta de Freguesia da Orti gosa  em  €2.500(dois mil e 
quinhentos euros), para a pintura do cemitério de R iba D´Aves  

** 

PROPOSTA DE DECISÃO RELATIVA AO ABATE DE ÁRVORES SE CAS NOS PRÉDIOS 
CONFINANTES COM O C.M. N.º 1250-1 QUE LIGA O LUGAR DE ABADIA A CASAIS 
DOS LOBOS 

N.º 1602/04 Presente a exposição do Delegado Municipal de Protecção Civil e a 
informação correspondente prestada pela Divisão Jurídica da Câmara Municipal de Leiria, a 
Sr.ª vereadora Dr.ª Neusa Magalhães propõe a intimação, por Edital, dos proprietários dos 
prédios confinantes com o CM 1250-1, visando a  execução dos trabalhos de silvicultura 
que se mostrem necessários à manutenção e segurança da via de circulação referida, 
nomeadamente, o corte das árvores secas. 

A Câmara, considerando o disposto no parágrafo únic o do art.º 71.º da Lei 
n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, bem como a alíne a b) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, delibera por unanimidade  autorizar os serviços 
camarários competentes a proceder à intimação dos p roprietários dos terrenos 
confinantes com o CM 1250-1, por Edital, para que e stes procedam à realização dos 
trabalhos de silvicultura necessários. 
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Mais delibera fixar em trinta dias o prazo para os proprietários efectuarem 
os trabalhos que lhe foram designados. 

** 

APOIO AO COMBOIO DE NATAL 

N.º 1603/04 Pela Srª. Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª. Neusa 
Magalhães, foi presente a ENT.30371/04, de 04/11/04, da Acilis a solicitar, à semelhança do 
que aconteceu em anos anteriores na quadra natalícia, apoio para a animação de Natal nas 
principais artérias de Leiria. 
Solicita a Acilis um apoio para a comparticipação nas despesas do Mini-Comboio de Natal, 
autorização para que o início e o fim do percurso seja feito na Praça Rodrigues Lobo e a 
cedência de um espaço coberto onde o comboio possa estacionar durante a noite. 

A Câmara delibera por unanimidade ao abrigo do disp osto na alínea c) do 
n.º 2 do artigo 21 da lei 159/99, de 14 de Setembro , conjugada com a alínea b) do n.º 4 
do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro,  apo iar a Associação Comercial e 
Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós - ACIL IS, no tocante às despesas de 
iniciativa e implementação do “Comboio de Natal”,  no montante de €11.972 (onze mil 
novecentos e setenta e dois euros), bem como autori zar o início do percurso na Praça 
Rodrigues Lobo e o fim no Jardim Luís de Camões, te ndo em conta as actividades 
que aí se vão desenvolver.  

Mais delibera, ceder um espaço nas oficinas da Câma ra para a recolha do 
Comboio durante a noite.  

** 

PONTO NÚMERO DEZANOVE 

PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA - EDIÇÃO 2005 

N.º 1604/04 Considerando o Regulamento aprovado em deliberação de Câmara n.º 
2716/99 e respectivas alterações aprovadas em Reuni ão de Câmara n.º 2644/01, e nos 
termos do seu art.º 2.º, a Câmara delibera por unan imidade reeditar o Prémio em 
epígrafe e proceder à elaboração de respectivo Edit al, para que seja afixado nos 
lugares públicos do costume e publicado num jornal de expressão nacional. 

** 

PONTO NÚMERO VINTE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
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N.º 1605/04 Presente o pedido da CERCILEI solicitando a cedência das instalações do 
Teatro José Lúcio da Silva para a realização do V Congresso “Humanizar para Incluir – 
Importância da diferença no projecto de ser pessoa” para os dias 2, 3 e 4 de Março de 2005. 

A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera  por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à CERCILEI nos dias pretendidos e 
nos termos do Regulamento em vigor, a expensas próp rias. 

** 

CONCERTO DE NATAL PELOS COROS DA CIDADE 

N.º 1606/04 No dia 13 de Dezembro pelas 21h30m realiza-se na Sé Catedral de Leiria o 
tradicional Concerto de Natal, pelos Coros da cidade. 

Tendo em conta que o Concerto de Natal é uma tradição que tem vindo a 
manter-se, unindo os Grupos Corais da cidade, julga-se ser de apoiar o evento nos moldes 
habituais: flores para decoração da Sé, execução gráfica e impressão de programas e 
cartazes bem como a comparticipação no lanche convívio dos coralistas. 

Deste modo, estão previstas para o Concerto de 2004 as seguintes despesas: 
- Pacote gráfico ..................................... €698,53 
- Flores e decoração ............................  €450,00 
- Sub-total ............................................. €1.148,53 
- Lanche convívio .................................  €600,00 
- Total ................................................... €1.748,53 

* Aos preços acresce o IVA respectivo. 
O lanche convívio será organizado pela Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia 

de Leiria, devendo a verba que lhe é destinada ser atribuída por subsídio. 
Propõe-se assim que a Câmara suporte esta iniciativa atribuindo a verba 

correspondente aos custos acima referidos, inscrita no Plano de Actividades de 2004 na 
rubrica 0802/0602039902 – Concerto de Natal, bem como atribuir um apoio de €600,00 à 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Leiria para fazer face aos encargos com o 
lanche  convívio. 

A Câmara analisou a informação sobre o Concerto de Natal de 2004 a 
realizar na Sé Catedral no dia 13 de Dezembro e, co nsiderando que esta actividade se 
reveste de interesse cultural, delibera por unanimi dade e, nos termos da alínea a) do 
n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro, apoiar a referida actividade, 
suportando os custos previstos e apresentados na in formação, bem como atribuir um 
apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de  Leiria no valor de €600,00 para 
fazer face aos encargos referentes ao fornecimento do lanche convívio para os 
coralistas . 

** 
CANDIDATURA  AO PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DE  MUSEUS 

N.º 1607/04 O Mimo – Museu de Imagem em Movimento, integrado na Rede Portuguesa 
de Museus,  apresentou no corrente ano cinco candidaturas ao Programa de poio à 
Qualificação de Museus (PAQM), efectuadas no sentido de dotar aquele espaço com as 
condições que poderão melhorar a sua apresentação ao público, tendo sido solicitados 
apoios ao Sub-Programa de Apoio à Aquisição de Equipamento para Conservação 
Preventiva (P 3.1), ao Sub-Programa de Apoio à Aquisição de Mobiliário ou Equipamento 
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Apropriado para Reservas (P 3.2), ao Sub-Programa de Apoio à Aquisição de Serviços 
Especializados em Conservação Preventiva (P 3.3), ao Sub-Programa de Apoio a Acções 
de Acolhimento e de Comunicação (P 4.1) e ao Sub-Programa de Apoio a Projectos 
Educativos (P 4.2). 

Na sequência deste processo, informou o Instituto Português de Museus – Rede 
Portuguesa de Museus a aprovação das referidas candidaturas e a respectiva concessão 
dos apoios, com o envio da Acta de decisão devidamente homologada. 

A Câmara tomou conhecimento da aprovação das candid aturas do Museu 
de Imagem em Movimento ao Programa de Apoio à Quali ficação de Museus e por 
proposta da Sr.ª Presidente nomeia o Sr. Vereador d a Educação e Cultura, Dr. Vítor 
Manuel Domingues Lourenço, para outorgar o Acordo d e Colaboração com o Instituto 
Português de Museus, em representação do Município de Leiria. 

** 
PREÇÁRIO DE PRODUTOS À VENDA NO CASTELO DE LEIRIA 

N.º 1608/04 O Castelo de Leiria é o local com mais interesse turístico do concelho. A sua 
riqueza histórica e arquitectónica dignam o alto estatuto de Monumento Nacional. 
Com o objectivo de melhorar o atendimento aos visitantes, nacionais e estrangeiros, foi 
elaborado um projecto para a criação de uma pequena loja no Castelo, para venda de 
artigos diversos, representativos da região. 

O quadro seguinte contempla uma proposta de produtos para venda com os respectivos 
Preços de Venda ao Público. 

Designação dos Artigos P.V.P. 
Azulejo pequeno Castelo com cavalete €4,20 
Azulejo pequeno Castelo com moldura €4,65 
Azulejo médio Castelo, cartão €4,65 
Azulejo médio Castelo com moldura €6,90 
Cinzeiros Castelo cx. simples €10,00 
Travessas Castelo cx. luxo €15,20 
Livro - “As Cortes de Leiria de 1254” €10,00 

A Câmara considerando que os mesmos são de interess e histórico-cultural 
para venda no Castelo, delibera por unanimidade nos  termos das alíneas f) e l) do n.º 
2 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setemb ro, fixar o preço da venda dos artigos 
nos valores determinados na informação em epígrafe.  

** 
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N.º 1609/04 A finalizar os trabalhos, foi lida pela Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos, 
em nome dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista uma comunicação onde dá conta 
que “...nenhum representante do Partido Socialista integre o Conselho de Administração 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, devendo o actual 
administrador do PS desligar-se, de imediato, dessas funções.” 

Esta tomada de posição deveu-se ao facto de considerarem que a  principal 
condição para a integração de um eleito pelo Partido Socialista no Conselho de 
Administração dos SMAS foi quebrada, já que não foi cumprida a meta que seria a total 
cobertura do saneamento básico do concelho em 2005. 

Também o Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , a este propósito, relembrou que 
o acordo celebrado entre o Dr. José Manuel Silva e a Sr.ª Presidente tinha como prioridade 
a cobertura de todo do concelho de saneamento básico e o abastecimento de água. 

Como agora se constata, o objectivo não foi conseguido. 

Relembrou a sua preocupação manifestada ao longo do tempo de chamar a 
atenção para as baixas taxas de execução dos SMAS e para as insuficiências de 
financiamento.  

Várias vezes questionou a taxa de execução e o que faltava fazer, mas nunca 
lhe foi facultado qualquer documento 

Aproveitando a oportunidade, gostaria de ser informado acerca do que falta fazer 
e do planeamento até 2007. 

A Sr.ª Presidente , relembrando a ligação aos SMAS, desde há longos anos, de 
vereadores eleitos pelo PS, elogiou o espírito leal de trabalho e colaboração do Dr. José 
Manuel Silva neste Conselho, frisando ainda que todas as deliberações foram tomadas por 
unanimidade. 

Considera que o projecto de saneamento está a andar a um bom ritmo, uma vez 
que há 7 anos a taxa de cobertura era inferior a 33%, hoje ronda os 65-70%. 

O financiamento do III QCA com quota para diversos investimentos municipais foi 
utilizado em cerca de 80% para as obras de saneamento. 

Sendo o saneamento uma obra cara (caso da rede de saneamento doméstico da 
Maceira superior a 15 milhões de euros devido aos solos) e havendo a garantia por parte do 
Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. José Eduardo Martins, que 
haverá uma fatia significativa dos fundos comunitários para o saneamento básico, está certa 
que a obra estará finalizada em breve. 

Quanto ao desenvolvimento do projecto na parte norte do concelho, a Sr.ª 
Presidente reafirmou que se encontra pendente da construção da ETAR da zona norte, da 
responsabilidade da SIMLIS. 

Comunicou ainda que iria fornecer a informação solicitada pelo Sr. Vereador Dr. 
Hélder Roque quanto ao andamento das obras de saneamento, bem como o valor das 
transferências para os SMAS nos últimos anos. 

A finalizar este assunto e considerando haver algum sentido de oportunidade 
eleitoral por parte do Partido Socialista nesta tomada de posição a um ano de eleições, está 
convicta que os munícipes saberão daí extrair as devidas conclusões.  
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** 

N.º 1610/04 A propósito da uma notícia publicada num jornal, o Sr. Vereador Dr. Gonçalo 
Lopes, apresentou a proposta que abaixo se transcreve: 

1. “Os vereadores eleitos pelo  Partido Socialista tomaram conhecimento, pela 
Comunicação Social da passada semana, de que uma personalidade ligada ao Partido 
Social Democrata formulou contra a Presidente da Câmara uma grave acusação de 
favorecimento de um particular; 

2. Em substância, aquela personalidade acusou a Presidente de ter favorecido 
um seu apoiante político, concretamente o líder de uma lista candidata à Concelhia de Leiria 
do PSD, lista publicamente apoiada pela Presidente da Câmara, no licenciamento irregular 
de uma habitação, tendo-lhe sido autorizado construir um andar a mais do que o permitido; 

3. Dada a gravidade das acusações e a necessidade de assegurar a total 
transparência sobre o assunto, até como medida pedagógica e de salvaguarda da imagem 
do executivo, dos técnicos da CML, e de toda a tramitação processual deste tipo de 
licenciamentos, os vereadores do PS propõem que, para além das explicações da Senhora 
Presidente, seja realizada uma auditoria ao referido processo de obras particulares a cargo 
de três técnicos, um da Câmara e dois exteriores, num prazo máximo de 8 dias após a sua 
indicação/convite, que poderá ser feita já hoje. 

Leiria, 8 de Novembro de 2004. 

Os Vereadores do Partido Socialista”. 

Esta proposta mereceu desde logo a concordância da Senhora Presidente, de 
modo a que todas as suspeições fossem cabalmente esclarecidas. 

Refutando as acusações, referiu ainda que nunca interveio em qualquer 
processo de licenciamento de obras particulares e só teve conhecimento da obra em causa 
pelos órgãos de comunicação social. 

Assim, a Câmara deliberou por unanimidade a criação  de uma comissão 
formada por três técnicos que será composta por um elemento a designar pela Ordem 
dos Arquitectos, um elemento a designar pela Ordem dos Advogados e um técnico do 
Departamento de Obras Particulares da Câmara Munici palde Leiria. 

Mais delibera que a indicação/convite seja feita de  imediato. 

** 

N.º 1611/04 A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos ainda antes do final dos trabalhos, 
recomendou que a Câmara faça operações postais acerca das obras em curso, 
designadamente quanto ao ponto de conclusão e que se poderia estender à recepção de 
sugestões. 
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ENCERRAMENTO 

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

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 8 de Novembro de 2004 

 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 


