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Acta n.º 35 
Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quatro, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara 
Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES:  DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por 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 18 de Outubro cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção 
final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e trinta minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:  
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PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

3113/80 CÉSAR ROSA FERREIRA 

 740/03 FRANCISCO JOSÉ DA CONCEIÇÃO CONFRARIA 

 997/03 OASIS – ORGANIZAÇÃO APOIO E SOLIDARIEDADE P/ INTEGRAÇÃO 
SOCIAL 

340/04 JOSÉ MANUEL PEREIRA DE SOUSA GASPAR 

 458/04 TERESA ALEXANDRA COSTA MONTEIRO 

 511/04 JORGE MANUEL GOMES FERREIRA LOURENÇO 

 662/04 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

INF. 31/04 ANTÓNIO JOSÉ MARQUES 

INF. 40/04 MARIA LAURINDA DE SOUSA OLIVEIRA DA SILVA  

INF. 41/04 MARIA LAURINDA DE SOUSA OLIVEIRA DA SILVA 

PONTO NÚMERO TRÊS  

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO INDUSTRIAL: 

LIND. 27/04 SORGILA - SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A. 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

PART. 31/01 CONCEIÇÃO SOBREIRA PATRÍCIO 

PONTO NÚMERO CINCO 

T – 76/2002 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE MONTE 
REAL - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS E A MENOS PARA 
APROVAÇÃO 

T - 115/2004 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA MACEIRA - INFORMAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

-  XXVII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 
RATIFICAÇÃO 
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-  ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO FUNDO 
FLORESTAL PERMANENTE 

PONTO NÚMERO SETE 

- CNOD - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES - 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA A MULHER COM DEFICIÊNCIA / 
DEBATE E ESTREIA DE DOIS FILMES EM LEIRIA (ENT.24681/04) 

PONTO NÚMERO OITO 

.-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - FERNANDA MARIA MARQUES DA NEVES 
(ENT.10332/04) 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 25142/04) 

-  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – (ENT. 28517/04) 

-  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  - (ENT. 28737/04) 

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

PONTO NÚMERO DEZ 

-  AGENDA DE INFORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2004/2005 

-  ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS ECONÓMICOS 

PONTO NÚMERO ONZE 

-  SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE / DIA EUROPEU SEM CARROS 2004 

PONTO NÚMERO DOZE 

-  PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (PAAD)/INFRA-
ESTRUTURAS (CANDIDATURA DE JUNHO DE 2004) 

- PROTOCOLO DO TÉNIS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - CENTRO 
INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO TREZE 

-  CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL DA CULTURA - POC - DO 
PROJECTO REQUALIFICAÇÃO DO CINE-TEATRO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

-  MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA, A 
FREGUESIA DE MARRAZES E O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL, RELATIVO À CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CENTRO 
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA REGIÃO DE LEIRIA 
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PONTO NÚMERO QUINZE 

-  CAMPANHA DE APOIO À GUINÉ-BISSAU 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

-  TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

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

- CINE-TEATRO DE MONTE REAL – LISTA DE DESPESAS 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

-  CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

-  APOIOS DIVERSOS 

-  REGULAMENTO DA CEDÊNCIA DO CASTELO 

** 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1505/04 Pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, foi lida uma carta enviada ao 
Senhor Delegado do Ministério Público e Inspector Geral do IGAT que a seguir se 
transcreve: 
“Leiria, 25 de Outubro de 2004 
Assunto: Alegados actos ilícitos no exercício das funções do Presidente da Assembleia 
Municipal de Leiria. 
Na qualidade de Vereador eleito na lista do Partido Socialista da Câmara Municipal de 
Leiria, e no seguimento de uma notícia publicada no Jornal de Notícias de 24 de Outubro de 
2004, na página número 38, que tem como título “Convite para reunião abre polémica no 
PSD” e que junto envio em anexo, venho apresentar queixa junto de V/Exa e solicitar 
abertura de um processo de averiguações sobre o conteúdo da notícia. 
A confirmarem-se os alegados factos descritos na referida notícia, estamos perante uma 
situação ilegal, em especial o envio de cartas aos deputados municipais eleitos apenas nas 
listas do PSD para uma reunião partidária na sede desse partido, cujas cartas foram 
impressas em papel timbrado da Assembleia Municipal e assinadas pelo Presidente deste 
órgão, Dr. José António Silva, que é também Presidente da Distrital do PSD, tendo os 
custos de envio dessa convocatória sido suportados pela Câmara Municipal de Leiria. 
Ao usar meios da autarquia para fins alheios aqueles a que se destinam, nomeadamente 
para enviar convocatórias para reuniões partidárias, o Presidente da Assembleia Municipal 
de Leiria, incorreu em várias ilegalidades, nomeadamente no crime de peculato de uso, de 
abuso de poderes e violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade. 
O Dr. José António Silva, na qualidade do Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, ao 
convocar uma reunião partidária com os meios da autarquia de Leiria comete o crime de 
abuso de poder, ao violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si 
e para terceiros, benefício ilegítimo. 
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Este tipo de acto ilícito insere-se nos crimes cometidos no exercício de funções públicas, 
violando os deveres de neutralidade e imparcialidade a que o Dr. José António Silva está 
obrigado enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Leiria. 
Face ao exposto, venho por este meio solicitar a V/Exa o apuramento dos alegados factos 
ilícitos e abertura de processo de inspecção. 
O Vereador do Partido Socialista 
Gonçalo Lopes.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

N.º 1506/04 A Sr.ª Presidente propôs que não se realizasse a reunião ordinária da 
próxima semana ( 1 a 5 de Novembro) por ser feriado no dia 1 de Novembro. 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a p roposta e não 
realizar a reunião no próximo dia 1 de Novembro 

Mais delibera que, nos termos e para os efeitos con stantes do art.º 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redac ção dada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 
de Janeiro, seja dada a publicidade devida. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1507/04 PROCº N.º 3113/80 - (fl. - 300) 

De CÉSAR ROSA FERREIRA, residente na Rua dos Ferreiros, n.º 80 – 
Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização de alterações de um 
estabelecimento de restauração e bebidas, localizado no r/c de um edifício situado na Rua 
Imaculada Conceição, n.º 47 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/04, 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 po r unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização das alterações do es tabelecimento acima referido, e 
autorizar o respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelas 
entidades consultadas, nomeadamente Centro de Saúde , Serviço Nacional de 
Bombeiros e Governo Civil (dos quais deverá ser dad o conhecimento ao requerente / 
folhas 331, 336 e 340 respectivamente); 

2.º previamente à emissão do respectivo alvará, dev erá apresentar 
alçados com indicação do acabamento da conduta de e xaustão de fumos, devendo 
esta ser da mesma cor da respectiva fachada, por fo rma a prever o seu correcto 
enquadramento na arquitectura. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 35 de 2004.10.25 

.0001470(6) 

** 

N.º 1508/04 PROCº N.º 740/03 - (fl. - 51) 

De FRANCISCO JOSÉ DA CONCEIÇÃO CONFRARIA, residente na Rua 
Quinta do Carrascal, n.º 73 – Valinho, freguesia de Azoia, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da 
construção de um anexo e piscina, levados a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/04, 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 para legalização do anexo e piscina ac ima referidos, devendo apresentar 
projectos de especialidade no prazo de 6 meses. 

** 
N.º 1509/04 PROCº N.º 997/03 - (fl. - 331) 

De ÓASIS - ORGANIZAÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE PARA 
INTEGRAÇÃO SOCIAL, com sede na Rua da Moura – Vale Sepal - Andrinos, freguesia de 
Pousos, solicitando a isenção do pagamento da taxa referente à emissão do Alvará de 
Autorização, pela construção de um edifício de equipamento para residencial de pessoas 
com deficiência e muros de vedação, a levar a efeito em Vale Sepal (Lot. 72/95) – Andrinos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade isentar 
do pagamento de quaisquer taxas, devidas pelo licen ciamento e utilização do edifício 
de equipamento para residencial de pessoas com defi ciência e muros de vedação, a 
levar a efeito em Vale Sepal – Andrinos, freguesia de Pousos, tendo em conta o 
disposto no art.º 5.º da Tabela da Taxas e Licenças  e na alínea a) do n.º 2 do art.º 73.º 
do Regulamento Municipal de Obras Particulares, dev endo no entanto proceder ao 
levantamento do respectivo Alvará de Autorização de ntro dos prazos legalmente 
fixados, apresentando os documentos necessários par a o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1510/04 PROCº N.º 340/04 - (fl. - 23) 

De JOSÉ MANUEL PEREIRA DE SOUSA GASPAR, residente no Largo Paio 
Guterres, n.º 11, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um edifício (substituição de 
caixilharias), situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/10/04, 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 alteração do edifício acima referid o e autorizar o respectivo 
licenciamento, devendo previamente à emissão da lic ença apresentar os 
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esclarecimentos solicitados no ponto n.º 2 do parec er emitido pelo IPPAR – Instituto 
Português do Património Arquitectónico (do qual dev erá ser dado conhecimento ao 
requerente).  

** 

N.º 1511/04 PROCº N.º 458/04 - (fl. - 72) 

De TERESA ALEXANDRA COSTA MONTEIRO, residente na Rua Alfredo Keil, 
n.º 3, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para recuperação e alteração de um edificio e respectivo 
logradouro, situado na Travessa do Viana, n.ºs 8 e 10 / Rua Alfredo Keil, n.º 3, com 
demolição de parte do existente 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/04, 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 recuperação e alteração do edifício  e respectivo logradouro e 
autorizar a demolição de parte do existente, condic ionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do IPPAR – In stituto Português do 
Património Arquitectónico (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente), 
nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arq ueológico dos trabalhos, 
devendo efectuar-se sondagens arqueológicas prévias , da responsabilidade do 
requerente e salvaguardando as competências do IPA – Instituto Português de 
Arqueologia – (condição a constar no alvará de lice nciamento); 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (segurança contra incêndios), relativamen te a: 

2.1 esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no  capítulo I 
relativamente à caracterização dos materiais a util izar, e respectivas classes de 
resistência ao fogo; 

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

3.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá efectuar-se 
a reposição das infra-estruturas na via pública que  venham a ser danificadas durante 
a execução da obra, devendo igualmente o espaço pre visto para alargamento da Rua 
Alfredo Keil ser infra-estruturado com materiais se melhantes aos existentes na zona; 

3.1 os referidos trabalhos deverão ser acompanhados  pelos Serviços de 
Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

4.º garantir o cumprimento do Código Civil, relativ amente às propriedades 
confinantes; 

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 €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 
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Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

** 

N.º 1512/04 PROCº N.º 511/04 - (fl. - 64) 

De JORGE MANUEL GOMES FERREIRA LOURENÇO, residente na Rua 
Walton, Lote 4 – 3.º frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para alterações de um edifício que 
constam da reformulação do 2.º andar propondo 3 fogos, situado no Largo Paio Guterres, 
n.º 3, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/04, 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 das alterações do edifício acima refer ido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do IPPAR – In stituto Português do 
Património Arquitectónico (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente), 
relativamente às chaminés, devendo esclarecer quant o ao acabamento das mesmas; 

2.º as áreas existentes no “Mezanino” deverão desti nar-se a arrumos; 

3.º garantir o cumprimento do Código Civil, relativ amente às propriedades 
confinantes; 

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

** 

N.º 1513/04 PROCº N.º 662/04 - (fl. - 436) 

De JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, residente Rua José Oliveira 
Zuquete, Lote 76 – Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 
de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração de 
uma moradia geminada situada na Rua dos Camponeses – Marinheiros, freguesia de 
Marrazes, e construção de um muro de vedação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/10/04, 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 alteração da moradia acima referida  e construção de um muro, 
devendo no prazo de 6 meses apresentar o seguinte: 

1.º ficha electrotécnica; 

2.º projecto de estabilidade rectificado, nomeadame nte no que se refere à 
planta da laje do tecto da cave, visto que a sua ge ometria não está de acordo com o 
projecto de arquitectura apresentado; 

3.º projecto de isolamento térmico rubricado pelo t écnico; 
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4.º termo de responsabilidade do técnico autor do p rojecto de isolamento 
térmico rectificado, de acordo com o Anexo I da Por taria n.º 1110/01, de 19 de 
Setembro, nomeadamente no que se refere à indicação  dos regulamentos aplicáveis; 

5.º termos de responsabilidade do autor dos project os da rede predial de 
distribuição de água e da rede predial de drenagem de águas residuais, de acordo 
com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Set embro; 

6.º comprovativo de inscrição em associação pública  de natureza 
profissional, dos técnicos autores dos projectos de  arquitectura, estabilidade, rede 
predial de distribuição de água, rede predial de dr enagem de águas residuais, 
isolamento acústico e isolamento térmico.  

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1514/04 INF. N.º 31/04 - (fl. - 13) 

De ANTÓNIO JOSÉ MARQUES, residente na Estrada da Guia, n.º 825 – Casais 
da Bidoeira, freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao pedido de informação prévia sobre 
a viabilidade de instalação de um centro de lavagem de automóveis na Rua Paulo VI, 
freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 21/10/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do pedido de informação prévia relativamente à instalação de um 
equipamento de lavagens de automóveis no local acima indicado, e numa zona definida no 
Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

O local insere-se ainda na área abrangida pelos estudos do Plano de Pormenor 
de Leiria Norte. 

De acordo com o previsto nos referidos estudos, verifica-se que o local se 
destina a usos preferencialmente habitacionais, com tipologia de ocupação de 
características semelhantes ao existente na zona (junto ao arruamento). 

1.º A pretensão (equipamento de serviços de apoio automóvel) não se 
considera aceitável sob o ponto de vista do seu enquadramento, face ao previsto nos 
estudos do Plano de Pormenor de Leiria Norte, dado que no mesmo se prevê a construção 
de edifícios habitacionais para o local; 

2.º o pedido não se encontra ainda correctamente instruído, nos termos do 
previsto no art.º 3.º da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

2.1 mais se refere que a área da propriedade indicada na certidão da 
Conservatória, não é coincidente com o indicado nos elementos gráficos. 

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

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera por unanimidade notificar o  requerente nos termos dos 
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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. 

Mais delibera, dar conhecimento da presente deliber ação ao requerente e 
ao titular da propriedade. 

** 

N.º 1515/04 INF. N.º .º 40/04 - (fl. - 9) 

De MARIA LAURINDA SOUSA OLIVEIRA E SILVA, residente na Travessa da 
Fonte, n.º 43 – Padrão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de informação prévia 
sobre a alteração de utilização de um edifício, situado na Travessa Conde Ferreira, 
freguesia de Leiria, para adaptação a estabelecimento de restauração e bebidas  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/04, delibera por 
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 cumprir com o indicado no parecer emitido pela Sociedade Leiria Polis 
e Gabinete de Reabilitação Urbana (dos quais deverá  ser dado conhecimento à 
requerente); 

2.º deverá manter em relação ao exterior do edifíci o, as características 
originais do mesmo; 

3.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal 
para o local; 

4.º cumprir com o previsto na legislação em vigor, nomeadamente 
legislação específica aplicável aos estabelecimento s de restauração e bebidas 
(Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
139/99, de 24 de Abril, Decreto-Lei n.º 57/02, de 1 1 de Março, e Decreto Regulamentar 
n.º 38/97, de 25 de Setembro, com a redacção dada p elo Decreto Regulamentar n.º 
4/99, de 1 de Abril; 

5.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente segurança contra incêndios, Regulament o Geral das Edificações 
Urbanas e acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada (Decreto-Lei n.º  
123/97, de 22 de Maio); 

6.º o pedido de licenciamento a apresentar, carecer á ainda de parecer do 
Centro de Saúde e Governo Civil. 

** 

N.º 1516/04 INF. N.º 41/04 - (fl. - 9) 

De MARIA LAURINDA SOUSA OLIVEIRA E SILVA, residente na Travessa da 
Fonte, n.º 43 – Padrão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de informação prévia 
sobre a alteração de utilização de um edifício, situado na Travessa Conde Ferreira, 
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freguesia de Leiria, para adaptação a estabelecimento de restauração e bebidas com 
dança. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/04, delibera por 
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 cumprir com o indicado no parecer emitido pela Sociedade Leiria Polis 
e Gabinete de Reabilitação Urbana (dos quais deverá  ser dado conhecimento à 
requerente); 

2.º deverá manter em relação ao exterior do edifíci o, as características 
originais do mesmo; 

3.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal 
para o local; 

4.º cumprir com o previsto na legislação em vigor, nomeadamente 
legislação específica aplicável aos estabelecimento s de restauração e bebidas 
(Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
139/99, de 24 de Abril, Decreto-Lei n.º 57/02, de 1 1 de Março, e Decreto Regulamentar 
n.º 38/97, de 25 de Setembro, com a redacção dada p elo Decreto Regulamentar n.º 
4/99, de 1 de Abril; 

5.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente segurança contra incêndios, Regulament o Geral das Edificações 
Urbanas e acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada (Decreto-Lei n.º  
123/97, de 22 de Maio); 

6.º o pedido de licenciamento a apresentar, carecer á ainda de parecer do 
Centro de Saúde e Governo Civil. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS  

N.º 1517/04 LIND. N.º 27/04 - (fl. - 187) 

De SORGILA - SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A., com sede em Portela do 
Outeiro, freguesia de Colmeias, acompanhado de um ofício do Ministério da Economia – 
Direcção Regional do Centro, referente ao pedido de nomeação de um representante legal 
por forma a integrar o grupo de trabalho ao abrigo do art.º 24.º do Regulamento do 
Licenciamento da Actividade Industrial (RELAI), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 
8/2003, de 11 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/04, delibera por 
unanimidade nomear para integrar o Grupo de Trabalh o acima referido, o Sr. Eng.º 
João Carlos Mendes Pinto, Chefe da 2.ª Divisão de O bras Particulares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 1518/04 PART. N. 31/01 - (fl. - 30) 

De CONCEIÇÃO SOBREIRA PATRÍCIO, residente na Rua Professor Narciso 
Costa, n.º 19 – 2.º D.º, freguesia de Leiria, acompanhado de um oficio do Serviço Municipal 
de Protecção Civil comunicando o estado generalizado de degradação em que se encontra 
o edifício situado na Rua Mestre de Aviz, n.º 9, freguesia de Leiria, apresentando perigo de 
derrocada. 

A Câmara, depois de analisar o conteúdo do auto da vistoria efectuada em 
15/10/03 ao referido edifício, delibera por unanimi dade 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 Janeiro, os despachos de 15/10/04 e 21/10/04,  proferidos pela Senhora 
Presidente, e que ordenaram: 

1.º a realização de uma vistoria ao edifício em ref erência; 

2.º a notificação à proprietária, de acordo com o d isposto nos n.ºs 2 e 3 do 
art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei já referida, e Código do 
Procedimento Administrativo, para no prazo de 60 di as a contar da data em que for 
notificada, apresentar uma solução global de interv enção para o edifício em causa; 

3.º ao Departamento de Obras Municipais, o escorame nto existente da 
fachada, com a colocação de resguardos aéreos (de c aracterísticas resistentes) na 
passagem pedonal na Rua Mestre de Aviz, por forma a  garantir uma protecção 
adicional para quem circula na via pública. Esta so lução deverá ser articulada com o 
proprietário do prédio frontal (onde se localiza o Banco Millenium), caso exista 
necessidade de apoiar a estrutura na fachada desse edifício. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

T – 76/2002 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA E JARDIM D E INFÂNCIA DE 
MONTE REAL - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS E A MENOS PARA 
APROVAÇÃO 

N.º 1519/04 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do Departamento de Obras Municipais. na qual refere a necessidade de 
execução de trabalhos a mais a preços de contrato no valor de €18.267,35 + IVA, a preços 
acordados no valor de €58.960,79 + IVA e trabalhos a menos no valor de €20.348,45 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s de contrato no valor de 
€18.267,35 + IVA, a preços acordados no valor de €5 8.960,79 + IVA e trabalhos a 
menos no valor de €20.348,45 + IVA devendo dar-se c onhecimento à firma A 
ENCOSTA – CONSTRUÇÕES S.A.  

** 

Nesta altura entrou a Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos. 

** 

T - 115/2004 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA MACEIRA - INF ORMAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

N.º 1520/04 Presente uma informação do DOM propondo a aprovação do Programa de 
Concurso e Caderno de Encargos da obra em epígrafe, com vista à abertura de um 
concurso público, nos termos do n.º 2 do art.º 47º e n.º 1 do art. º 48 do Decreto Lei n.º 
59/99 de 02 de Março, no valor estimado de €990.000,00. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais. delibera por unan imidade aprovar o respectivo 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar  abrir um concurso público 
nos termos do n.º 2 do art.º 47º e n.º 1 do art. º 48 do Decreto Lei n.º 59/99 de 02 de 
Março, no valor estimado de € 990.000,00. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1521/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 22 de Outubro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €5.718.469,00, sendo de Operações 
Orçamentais €5.071.275,71 e de Operações de Tesouraria €647.193,29. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS 
N.º 1522/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 18 a 22 de Outubro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 7649, 8049, 8145, 8148, 8364 a 8366, 8368, 8373, 7374, 8381, 
8383, 8398, 8399, 8458 a 8462, 8466, 8492, 8499, 8541, 8546 a 8549, 8628, 8653, 8655, 
8699, à Ordem de Pagamento de Tesouraria n.º: 477 e às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 6472, 7325, 7505, 7793, 7796, 7802 a 7806, 7808, 7811 a 7819, 7835, 7843 
a 7846, 7851, 7852, 7883, 7887, 7888, 7896, 7899, 7901 a 7908, 7913, 7917 a 7919, 7922, 
7924, 7925, 7932 a 7935, 7939, 7940, 7943, 7948, 7950 a 7953, 7958, 7959, 7962, 7965, 
7967, 7969 a 7971, 7974 a 7977, 7986, 7988, 7991, 7992, 7994, 7995, 8001, 8005, 8007, 
8010, 8012, 8013, 8027, 8029, 8030, 8044, 8068, 8078, 8082, 8100, 8112, 8132 a 8134, 
8140, 8141, 8144, 8147, 8149, 8150, 8152 a 8196, 8198 a 8200, 8201, 8203 a 8210, 8212 a 
8214, 8216 a 8224, 8226 a 8247, 8249 a 8251, 8255, 8259, 8261, 8265, 8266, 8268 a 8282, 
8284 a 8292, 8296 a 8304, 8306 a 8339, 8341, 8344 a 8348, 8350, 8352 a 8358, 8360, 
8361, 8375, 8380, 8387, 8388, 8390, 8391, 8405, 8417, 8425 a 8428, 8432, 8436, 8437, 
8440, 8445 a 8457, 8467, 8469 a 8480, 8482 a 8491, 8493, 8494, 8496 a 8498, 8500 a 
8502, 8505, 8599, 8601, 8656, no valor total de  €2.157.187,54. 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

XXVII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 
RATIFICAÇÃO 

N.º 1523/04 Presente a 27.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 27.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 18ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 20.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 ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 21 de Outubro que au toriza a 27.ª modificação às 
Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004 , com inscrições/reforços no 
montante de €167.413,80 e diminuições/anulações no montante de €131.445,66 e a 
27.ª alteração ao Orçamento para o presente ano de 2004, com inscrições/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €273.168,09 ca da, de acordo com a alínea d) 
do n.º 2 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. 

** 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA  AO FUNDO 
FLORESTAL PERMANENTE 

N.º 1524/04 Para efeito da candidatura ao Fundo Florestal Permanente  é necessário a 
criação de uma conta especialmente destinada à gestão dos possíveis fundos, que para 
este fim possam vir a ser transferidos. 
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Assim, com fundamento na norma 2.9.10.1.2. do POCAL  – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais e na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, a Câmara delibera por un animidade autorizar a abertura de 
uma conta bancária no âmbito da candidatura ao Fund o Florestal Permanente.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

CNOD - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFI CIENTES - 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA A MULHER COM DEFICI ÊNCIA / DEBATE E 
ESTREIA DE DOIS FILMES EM LEIRIA (ENT.24681/04)  

N.º 1525/04 Pela C.N.O.D. - Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, 
membro do Fórum Europeu da Deficiência, cuja identificação se comprova através da 
publicação na III Série do Diário da República, n.º 20, de 24 de Janeiro de 1997, contribuinte 
fiscal n.º 501 436 677, com sede na Avenida João Paulo II, Lote 526 – 1º Piso A, 1900-726 
Lisboa, é presente o ofício com número de entrada 2004/24681, no qual solicita 
colaboração, no âmbito da realização da iniciativa em epígrafe, subordinada à temática da 
“Igualdade de Oportunidades para a Mulher com Deficiência”. 
Considerando que: 

- A “Igualdade de Oportunidades para a Mulher com Deficiência”, representa uma 
matéria actual e premente, que a todos diz respeito; 

- a C.N.O.D - Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, em articulação 
com outros parceiros, entre os quais a Comissão para a Igualdade e para os Direitos 
das Mulher, entendeu encetar a presente iniciativa, com vista à promoção do debate 
em torno da presente temática, por todo o país. 

- o debate em sobre a “Igualdade de Oportunidades para a Mulher com Deficiência” 
tem vindo a processar-se na sequência da projecção dos filmes documentários de 
Christine Reeh – “O Fio dos Limites” (1º Prémio Festival Júlio de Matos; competição 
oficial do Festival “You and Me”, na Polónia; competição oficial do Festival 
“Cronograph”, na Moldávia) e “Olhar por Dentro” (competição oficial dos Festivais de 
Avance, Cronograph e “You and Me”) o que, por conseguinte, implicará a 
necessidade de utilizar um espaço e logística adequadas; 

- a C.N.O.D - Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes promoverá, 
reunidas as condições logísticas, as gravações audio e vídeo do evento, facultando, 
posteriormente, exemplar das mesmas à Autarquia; 

- a realização da iniciativa em epígrafe constituirá uma oportunidade para a promoção 
do Concelho, bem como um contributo do Município para a causa da “Igualdade de 
Oportunidades para a Mulher com Deficiência. 

Tendo em consideração o interesse municipal resulta nte da associação à 
iniciativa enunciada, a Câmara delibera por unanimi dade no uso da competência 
conferida pela alínea a), do n.º4 do art.º 64º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
atribuir à C.N.O.D. - Confederação Nacional dos Org anismos de Deficientes , os 
seguintes apoios: 

- Cedência do Auditório Miguel Franco, no Mercado de Sant´Ana – Centro 
Cultural, no dia 25 de Novembro, durante os período s da manhã e tarde, para 
preparação e realização do evento; 
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- Colaboração ao nível da divulgação e promoção da in iciativa, através da 
distribuição de convites programáticos e cartazes.  

A este propósito, a Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos congratulou-se com 
a iniciativa e expressou a sua vontade de que se deveria aproveitar a realização desta 
iniciativa para chamar a atenção e sensibilizar a população em geral para o papel activo e 
não passivo que a mulher portadora de deficiência tem. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - FERNANDA MARIA MARQUES DA NEVES 
(ENT.10332/04) 

N.º 1526/04 No dia 6 de Setembro de 2004, quando Jardineiros do Município procediam à 
limpeza de uma zona verde junto ao Mercado do Peixe, em Leiria, com um equipamento 
mecânico, foi projectada uma pedra do solo, que partiu o vidro da porta da frente, lado 
direito, da viatura FIAT PUNTO-ELX, matrícula 66-86-DQ, propriedade de Fernanda Maria 
Marques da Neves, residente na Travessa da Mata Nacional, n.º 2, Pousos, Leiria. 

Os serviços, pela informação n.º 21/2004, reconhecem a ocorrência. 

A proprietária da viatura vem requerer uma indemnização de €108,80 
correspondente ao valor da reparação. 

Analisado o assunto, a Câmara, dado provar-se que o s Serviços 
inadvertidamente mas no exercício da sua actividade , perigosa pela sua natureza, 
causaram os referidos danos, delibera por unanimida de, nos termos do n.º 2 do art.º 
493.º do Código Civil, indemnizar Fernanda Maria Ma rques das Neves, para reparação 
dos danos causados na sua viatura FIAT PUNTO-ELX, m atrícula 66-86-DQ, pelo 
montante de €108,80. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 25142 /04) 

N.º 1527/04 Presente o requerimento de Manuel Pereira Oliveira, a solicitar o 
alargamento do horário de funcionamento até às 3h00m, pelo motivo de ter música ao vivo, 
no BAR denominado “OS Filipes” no dia 28 de Outubro do corrente ano, sito no Largo 
Cândido dos Reis, A, em Leiria, do qual consta o seguinte parecer da Sr.ª Vereadora do 
Desenvolvimento Económico: “Só é autorizado em situações de aniversário do 
estabelecimento, o que não é o caso, por isso indeferir”, o qual mereceu Despacho de 
concordância da Ex.ma. Sr.ª Presidente da Câmara, de 04/09/16. 

A Câmara, considerando que o requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo), delibera 
por unanimidade manter o indeferimento do referido pedido, pelos mesmos motivos 
constantes da sua deliberação tomada em reunião de câmara de 04/09/27. 

** 
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LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MANUEL PEREIRA DE OLIVE IRA - (ENT. 28517/04) 

N.º 1528/04 Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, a solicitar licença 
especial de ruído para actuação de música ao vivo, no Bar denominado “Filipes Bar”, no dia 
28 de Outubro corrente, até às 02h00m do dia 29, sito no Largo Cândido dos Reis, em 
Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido   mediante emissão de  
licença especial de ruído para o efeito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  - LICENÇA ESPECIAL DE RU ÍDO – MANUEL 
RODRIGUES GOUVEIA, S.A.- (ENT. 28737/04) 

N.º 1529/04 Presente o requerimento de Manuel Rodrigues Gouveia, S.A., Oliveira, a 
solicitar licença especial de ruído para realização da obra de construção do Centro de 
Saúde Dr. Arnaldo Sampaio, sito na Estrada da Mata, freguesia de Marrazes, durante o 
período de 25/10/2004 a 04/08/2005, nos dias úteis das 8h00m às 20h00m, sábados e 
feriados das 8h00m às 20h00m. 

A Câmara, delibera, por unanimidade deferir o pedid o,  mediante emissão 
de  licença especial de ruído para o efeito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUÍÇÃO DE LUGARES CAT IVOS NO 
MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO FALCÃO (TÊXTEIS, CAL ÇADO E AFINS) – 
(INT. 11565/04) 
N.º 1530/04 No seguimento da apresentação de pedidos de troca de lugar, foi efectuada 
uma reorganização interna, tendo em conta o critério de preferência da maior antiguidade 
como vendedor naquele Mercado, concluindo-se, assim, a reorganização conforme a seguir 
se indica: 

VENDEDOR N.º  MECA- 
NOGRÁFICO 

LUGAR(ES) 
QUE 

OCUPAVA 

LUGAR(ES) 
QUE PASSA A 

OCUPAR 

LUGAR(ES) 
LIBERTADOS  

Maria Inês Pinho Santos, L.da 3425 63 19 63 
Rei & Rei, Lda 3084 151 151 e 152 a) nenhum 
Júlio Ferreira da Costa 3265 217 198 217 
       a) Tem a pagar €250,00 (base de licitação) 
 
Por outro lado, face aos lugares agora libertados e aos que já se encontravam 
desocupados, estão  vagos os seguintes lugares cativos de venda por grosso de têxteis, 
vestuário, calçado e afins, no Mercado do Falcão: 38, 47, 59, 62, 63, 68, 69, 81, 83, 88, 89, 
90, 94, 103, 109, 159, 160, 161, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 193, 196, 213, 217, 
223, 226, 230, 231, 232, 237, 253, 257PE. Como têm surgido pessoas interessadas em 
ocupar esses lugares como vendedores, especialmente durante a quadra que antecede o 
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Natal, poderão ser, nos termos do art.º 15.º do Regulamento do citado Mercado, com as 
alterações aprovadas pela Assembleia Municipal, em sua sessão de 30 de Setembro de 
2004, postos a concurso pelo prazo de 20 dias, para atribuição dos referidos lugares, pelo 
que são presentes  o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos, para aprovação.  

A Câmara, considerando urgente a ocupação antes do Natal, dos lugares 
agora postos a concurso delibera por unanimidade: 

1.º Considerar atribuídos os lugares face à reorgan ização interna e  

2.º Aprovar o Programa de Concurso e o Caderno de E ncargos, devendo 
ser aberto concurso pelo prazo de 20 dias, para atr ibuição dos referidos lugares de 
terrado cativos no Mercado de Venda por Grosso do F alcão – Têxteis, Vestuário, 
Calçado e Afins (5.ª Feira), mediante Edital a publ icar para o efeito, conforme estipula 
o art.º 15.º do citado Regulamento. 

Mais delibera nomear a Comissão de Abertura e Anali se  das propostas, 
que será composta pelos seguintes elementos:  

Efectivos: Neusa Magalhães (Vereadora da Câmara Mun icipal)–Presidente 
                  Maria de Lurdes Garção Castelo– V ogal (substitui a Presidente)  
                  Rui Manuel de Sousa Fernandes – V ogal 
Suplentes: Artur Silva 
                   Veríssima Gaspar Gonçalves 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

AGENDA DE INFORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2004/2005 

N.º 1531/04 Presente pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura a Agenda de 
Informação Pedagógica 2004/2005 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 
13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os munic ípios dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea e ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, considerando ainda a alínea l) do n.º 1 do art .º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, é competência 
dos órgãos do município apoiar ou comparticipar nas  actividades complementares no 
âmbito de projectos educativos, delibera por unanim idade aprovar os projectos. 

** 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS ECONÓ MICOS 

N.º 1532/04 Presente informação da Divisão de Educação e respectivos processos de 
Acção Social Escolar, “Atribuição de Auxílios Económicos” – 1.º CEB – cujo quadro síntese 
se apresenta de seguida relativamente aos Agrupamentos de Escolas de Caranguejeira, 
José Saraiva, Marrazes e Dr. Correia Mateus. 
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 Listas Definitivas 

Listas Provisórias  
 

(Após Reclamação e 
Auscultação dos 

Parceiros Educativos) 
Agrupamento     de 

Escolas Escolas EB1 

N.º 
Cand. A B Exc.    N.º Cand.  A B Exc

. 
Apariços 5 4 1     5 4 1   
Caldelas 21 7 5 9   22 12 5 5 
Caranguejeira 12 2 2 8   12 5 1 6 
Caxieira 11 1 2 8   12 2 2 8 
Palmeiria 15 5 1 9   14 6   8 
Quintas do Sirol 23 7 3 13   23 9 2 12 
Souto de Baixo 5  0 1 4   5  0 2 3 
Souto de Cima 18 4 3 11   18 4 3 11 
Vale da Rosa 2 1  0 1   2 1  0 1 

Caranguejeira 

Total  112 31 18 63   113 43 16 54 
Alcogulhe 1  0  0 1   1  0  0 1 
Andreus 5 1  0 4   7 2 1 4 
Azoia 19 4 4 11   26 6 6 14 
Barreira 5 2 1 2   5 2 1 2 
Codiceira 4   2 2   4  0 2 2 
Cortes 8 2  0 6   8 3  0 5 
Cruz d`Areia 24 11 4 9   25 13 5 7 
Famalicão 14 7 3 4   14 8 3 3 
Marvila 12 7 1 4   12 9  0 3 
Mouratos 2 1 1  0   2 1 1  0 
Parceiros 27 3 3 21   26 1 4 21 
Pernelhas 16 6 1 9   17 6 1 10 
Reixida 12 2 1 9   12 2 1 9 
Telheiro 6 2 2 2   15 11 2 2 
Vale do Horto 7 3 1 3   7 3 1 3 

José Saraiva 

Total  162 51 24 87   181 67 28 86 
Barreiros 44 20 3 21   42 20 5 17 
Amor 18 5 1 12   18 6 2 10 
Casal dos Claros 17 1 2 14   17 1 2 14 
Casal Novo 13 1 2 10   13 1 2 10 
Coucinheira 11 6 3 2   11 6 3 2 
Gândara dos Olivais 45 15 6 24   48 15 9 24 
Marinheiros 49 14 5 30   50 16 5 29 
Marrazes 69 33 8 28   70 38 11 21 
Pinheiros 18 6 3 9   21 10 3 8 
Quinta da Alçada 7 23 13 39   76 26 18 32 
Regueira de Pontes 10 1 3 6   13 5 3 5 

Marrazes 

Chãs  27 12  1   14   27 8 4 15 
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Sismaria da 
Gândara 33 15 6 12   34 16 7 11 

Total  334 140 55 207   440 168 74 198 
Andrinos 7 3 2 2   7 3 2 2 
Arrabal 15 2 2 11   17 6 2 9 
Campo Amarelo 1  0  0 1   1  0  0 1 
Courelas 16 10 3 3   16 10 3 3 
Martinela 13 1 1 11   13 4 1 8 
Paulo VI 35 22 2 11   38 25 3 10 
Pousos n.º 1 17 8 2 7   18 10 1 7 
Touria 4  0  0 4   4  0  0 4 
Várzea 4 1 1 2   7 1 1 5 
Vidigal 4  0 2 2   4  0 2 2 

Dr. Correia Mateus  

Total  116 47 15 54   125 59 15 51 

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

Livros e  
Material escolar   

Escalão A - €40,00 

 Escalão B - €35,00 
 
Mais delibera: 
1 – Transferir para os agrupamentos de escolas os v alores respectivos de acordo 
com o que se apresenta: 

Agrupamento de Escolas de Caranguejeira ........... ............................. €2.280,00 

Agrupamento de Escolas José Saraiva ............... ...     ....................... €3.660,00 

Agrupamento de Marrazes ........................... ......................................... €9.310,00 
Agrupamento Dr. Correia Mateus .................... ..................................... €2.885,00 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE / DIA EUROPEU SEM CAR ROS 2004 

N.º 1533/04 No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 
2004, foram promovidos contactos com algumas entidades a fim de estas promoverem 
algumas iniciativas. 
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Assim, e dado a participação de várias entidades, através da promoção de 
actividades, solicita-se à Câmara Municipal de Leiria a possibilidade de emissão de um voto 
de agradecimento às entidades referidas na tabela seguinte. 

Entidade Actividades 
Caixa Geral de 

Depósitos 
Charretes 

Aluguer de bicicletas 
Mesas Pedagógicas Valorlis 

Atelier de Reciclagem de papel 
Promolazer Foto do evento 

Programa Leiria Polis Percurso Etno-Botânico “Do Castelo ao 
Largo do Papa” 

SportZone Aldeia Insuflável 
Matos & Neves, L.da Ultraball 

Roca Info-mails 
Pinturas de sinais de trânsito 

Coffee -break “Diagnóstico Ambiental” 
Teatro – O Lorpa 

José Manuel Novo L.da 

Som da actividade de Yoga 
Bike Looping 

Autocolantes “Transportes seguros para 
crianças” 

Seguros das actividades 
Plastidom 

Fun Racing 
Resilei Oferta de 570 T-Shirts 

Mc Donalds Oferta de sumos e gelados 

PSP Colaboração nas diversas actividades de 
rua 

GNR 
Escola Sec Afonso 

Lopes Vieira 

Colaboração na actividade ”Transportes 
Seguros para Crianças” 

Governo Civil do Distrito 
de Leiria 

Colaboração na actividade “Escola de 
Trânsito” 

Rodoviária do Tejo Realização de percursos alternativos 
Região de Turismo 

Leiria/Fátima 
Promoção das iniciativas Percurso Turístico 

“A Cidade...à beira rio” 
Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão Monitorização do ruído 

Macropeças, L.da Cedência do filme “O fim de vida do seu 
carro” – Procedimento ambiental 

Regimento de Artilharia 
n.º 4 Cedência de tenda 

INATEL Colaboração na actividade “Caminhada 
nocturna” 

Associação de Yoga do 
Distrito de Leiria Realização de actividades de Yoga 



 

CMLeiria/ Acta n.º 35 de 2004.10.25 

.0001493(29) 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade concordar com a atribuição do voto de a gradecimento às entidades em 
questão.  

** 

PONTO NÚMERO DOZE 
PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (PAA D)/INFRA-
ESTRUTURAS (CANDIDATURA DE JUNHO DE 2004) 
N.º 1534/04 Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo (PAAD)/Infra-estruturas, propõe o Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a 
atribuição de: 

- Apoio financeiro às Colectividades constantes no quadro abaixo, no valor total de 
€66.539,00 (sessenta e seis mil quinhentos trinta e  nove euros) : 

Clube Freguesia Tipo de construção Total Apoio 

CRC 22 de Junho AMOR 
Balneários – remodelação da instalação 
eléctrica 

€512,00 

CRC 22 de Junho AMOR 
Balneários – beneficiação da sala da 
caldeira 

€211,00 

GDR Bidoeirense BIDOEIRA 
Ampliação do campo em tout-venant 
compactado €1.527,00 

CRC “O Abelha” COLMEIAS 
Polidesportivo de ar livre – lavagem e 
pintura da vedação circundante 

€2.677,00 

GDR Famalicão CORTES Pavilhão Desportivo – colocação de piso €4.760,00 

CSP Paulo VI LEIRIA 
Pavilhão Gimnodesportivo – passagens e 
nivelamentos 

€3.005,00 

ARD Outeiros Gândara MARRAZES Pavilhão Gimnodesportivo – ampliação €15.395,00 

Motor Clube Monte 
Redondo 

MONTE 
REDONDO 

Campo de Futebol 11 – remodelação e 
reparação da iluminação 

€1.703,00 

GDR Parceiros PARCEIROS 
Comparticipação nos juros de empréstimo 
para a construção do pavilhão 
Gimnodesportivo – ano 2003 e 2004 

€9.703,00 

ADS Loureira CHAINÇA 
Circuito de manutenção pedestre – 
placas, placards, obstáculos, bancos e 
sinaléctica 

€7.530,00 

ARC Valpedrense 
SOUTO DA 

CARPALHOSA 
Parque de Lazer – instalação do sistema 
de rega 

€1.000,00 

ARD Pinheirense MARRAZES 
Beneficiação do muro de vedação do 
parque de jogos 

€4.016,00 

ADRC Vidigalense POUSOS Construção de polidesportivo de Ar Livre €14.500,00 
 

A disponibilização das verbas relativas às obras, será feita através da atribuição de 25% do 
valor total após o início das obras e os restantes 75% após a conclusão das mesmas. 
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Os apoios financeiros atribuídos para pagamento de juros, serão disponibilizados após a 
apresentação dos comprovativos do pagamento dos juros relativo às respectivas tranches 
do empréstimo por parte do clube è entidade bancária. 

A Câmara analisou o assunto e tendo em consideração  que nos termos da 
alínea f) do nº1 do art.º 13 da Lei nº159/99, de 14  de Setembro, os municípios dispõem 
de atribuições no domínio dos Tempos Livres e Despo rto e que de acordo com as 
alíneas b) e c) do n.º 2 do art.º 21 da citada Lei é competência dos órgãos do 
município apoiar actividades desportivas e recreati vas de interesse municipal e 
apoiar a construção e conservação de equipamentos d esportivos e recreativos de 
âmbito local, nos termos da alínea a) do n.º 4 do a rt.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro e, delibera por unanimidade atribuir os su bsídios de acordo com o mapa 
acima transcrito. 

O Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes, inquiriu o Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça, da 
razão de haver alguns clubes que apresentaram candidaturas no âmbito do PAAD e não 
terem sido contemplados.  

O Sr Vereador Dr. Paulo Rabaça, explicou que tem a ver com os critérios de apoio. A 
prioridade neste momento, vai para os espaços da prática desportiva, estruturas de apoio, e 
prática desportiva. 

“A questão do indeferimento é importante e deveria constar nos documentos uma 
coluna com justificação” concluiu o Sr. Vereador Gonçalo Lopes. 

** 

PROTOCOLO DO TÉNIS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - CENTRO 
INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRIA 

N.º 1535/04 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 

O Centro Internacional de Ténis de Leiria, adiante designado por CITL, com sede em 
Azabucho - Pousos, representado pelo Presidente da Direcção, Sr. Guilherme Manuel 
Lopes, 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 DO CITL)  

O CITL obriga-se a : 

1. Divulgar o Projecto junto das seguintes Escolas e Colégios do 1º CEB do Concelho de 
Leiria: Andrinos, Vidigal, Apariços, Souto de Baixo, Pousos (nº1 e n.º2), Touria, Caxieira, 
Quintas do Sirol, Martinela, Arrabal, Boa Vista, Várzea, Quinta do Alçada, Gândara, 
Estação, Telheiro, Cruz da Areia e Jardim Escola João de Deus; 

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 o CITL 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 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3.º do 
Código do Imposto do Selo.” 

A Câmara, tendo em conta as atribuições dos municíp ios em matéria de 
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 o Centro Inter nacional de Ténis de Leiria . 

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

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL DA CULTURA - PO C - DO PROJECTO 
REQUALIFICAÇÃO DO CINE-TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA D E LEIRIA 

N.º 1536/04 Em cumprimento de instruções superiores, informa-se esta Câmara que a 
candidatura ao PROGRAMA OPERACIONAL DA CULTURA (POC) - MEDIDA 2.1 | Criação 
de uma Rede Fundamental de Recintos Culturais, ACÇÃO 1 | Construção, Recuperação ou 
Valorização de Recintos Culturais do projecto acima referido, tem como investimento total o 
valor de €3.724.584,23. 

A Câmara analisou o assunto e deliberou por unanimi dade aprovar a 
Candidatura ao Programa Operacional da Cultura - Po c - do Projecto Requalificação 
do Cine-Teatro José Lúcio da Silva de Leiria, como investimento total o valor de 
€3.724.584,23. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE  LEIRIA, A 
FREGUESIA DE MARRAZES E O INSTITUTO DE EMPREGO E FO RMAÇÃO 
PROFISSIONAL, RELATIVO À CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE  UM CENTRO DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA REGIÃO DE LEIRIA 

N.º 1537/04 Presente a minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria, a 
Freguesia de Marrazes e o Instituto do Emprego e Formação Profissional, relativo à 
construção e instalação de um Centro de Formação Profissional na Região de Leiria, cujo 
teor se transcreve: 

 “PROTOCOLO 

ENTRE 
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O MUNICÍPIO DE LEIRIA, A FREGUESIA DE MARRAZES E O INSTITUTO DO 
EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

- Considerando que os outorgantes reconhecem a importância e interesse recíprocos na 
construção e instalação de um Centro de Formação Profissional na Região de Leiria, 
quer no que respeita ao desenvolvimento do Município de Leiria e da Freguesia de 
Marrazes, quer no que respeita à prossecução das atribuições do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), no âmbito do emprego e da formação profissional; 

- Considerando que a Câmara Municipal de Leiria, a Junta de Freguesia Marrazes e o 
IEFP encetaram contactos tendo em vista a constituição do direito de superfície sobre 
duas parcelas de terreno sitas na Zona Industrial da Cova das Faias, também designada 
por ZICOFA, para que este nelas possa vir a construir e a instalar um Centro de 
Formação Profissional; 

- Considerando que os órgãos deliberativos e executivos do Município de Leiria e da 
Freguesia de Marrazes aprovaram, no âmbito das respectivas competências, a 
realização de todas as diligências tendentes à constituição do direito de superfície a 
favor do IEFP; 

- Considerando que ainda não se encontram reunidas todas as condições indispensáveis 
à outorga da escritura pública de constituição do direito de superfície. 

Nestes termos, entre o Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 
505181266, representado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, e a Freguesia de Marrazes, pessoa colectiva de 
direito público n.º 580011552, representada pela Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia, Dr.ª Sofia Isabel Carreira, como primeiros outorgantes, e o Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP), pessoa de direito público n.º 501442600, nos termos do 
artigo 1.º do seu Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 247/85, de 12 de Julho, com sede 
na Av. José Malhoa n.º 11, em Lisboa, devidamente representado neste acto pelo Senhor 
Professor Doutor Mário Caldeira Dias, casado, natural da Freguesia de Malpica do Tejo, 
Concelho de Castelo Branco, portador do bilhete de identidade n.º 2440957, emitido pelo 
Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa, em 13/10/95, residente na Rua Pomar 
das Chaves, Lote 5 – Belas; e pelo Senhor Dr. António Manuel Soares Nogueira de Lemos, 
casado, natural de Glória, Concelho de Aveiro, portador do bilhete de identidade n.º 
3168137, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 28/09/95, residente na 
Rua César de Oliveira, lote 32 – 8.º Esq., em Lisboa, nas qualidades respectivamente de 
Presidente e Vogal da Comissão Executiva do mesmo Instituto, conforme despachos 
conjuntos de Suas Excelências o Primeiro Ministro e o Ministro do Trabalho e da 
Solidariedade, de 1999-01-08 e 1999-01-20, publicados nos D.R, II Série, n.º 23, de 1999-
01-28, e n.º 36, de 1999-02-12, respectivamente, ao abrigo do disposto no art. 23º n.º 1 do 
referido estatuto do IEFP, como segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo, 
cuja minuta e celebração foram autorizadas por deliberação dos órgãos Municipais e de 
Freguesia competentes, de 19/12/2003 e 25/10/2004 e de 29/12/2003 e …/…/…, 
respectivamente, e por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, 
de 20-09-2004, o qual, tendo em conta os considerandos anteriores, se rege pelos termos e 
nas condições constantes das cláusulas que se seguem: 
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Cláusula 1ª 

Os primeiros outorgantes comprometem-se a constituir, a favor do segundo outorgante, a 
título gratuito, o direito de superfície sobre dois lotes de terreno que fazem parte do 
loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias, sitos na freguesia de Marrazes, o primeiro 
designado por lote “Eq. A”, com a área de 15.095 metros quadrados, a confrontar  do Norte 
com os lotes 10 e 33 e Rua B, do sul com a Rua A, do Nascente com a Rua A e lote 10 e do 
Poente com a Rua B, e o segundo designado por lote “Eq. B”, com a área de 4.848 metros 
quadrados, a confrontar do Norte com a Rua A, do Sul com a Zona Verde, do Nascente com 
a Rua A e Zona Verde, e do Poente com a Rua A e a Rua B, nas seguintes condições: 

 

a) Os lotes de terreno sobre os quais se constitui o direito de superfície 
destinam-se à construção de um Centro de Formação Profissional. 

b) O prazo de duração do direito de superfície é de cinquenta anos, podendo 
ser prorrogado por acordo entre as partes. 

c) As obras de construção do Centro de Formação Profissional deverão ficar 
concluídas no prazo máximo previsto de cinco anos, a contar da data da 
outorga da escritura de constituição do direito de superfície, de acordo com 
os projectos aprovados pela Câmara Municipal de Leiria. 

d) Se findo o prazo previsto na alínea anterior, a construção não tiver sido 
concluída, ou se o tiver sido em desacordo com os projectos apresentados 
na Câmara Municipal de Leiria, o direito de superfície reverte para os 
proprietários do solo, os ora primeiros outorgantes. 

e) Se à construção for dado fim diferente daquele em função do qual o direito 
de superfície foi alienado de forma gratuita, o mesmo reverte para o 
Município de Leiria e para a Freguesia de Marrazes. 

f) Se a construção efectuada nas parcelas de terreno sobre as quais é 
constituído o direito de superfície for destruída e se o superficiário, ou a 
quem este tiver transmitido o direito de superfície, não o reconstruir no prazo 
que lhe for fixado para o efeito, o direito de superfície reverte para o 
Município de Leiria e para a Freguesia de Marrazes. 

g) O superficiário, ou a quem este tiver transmitido o direito de superfície, 
obriga-se a cuidar da construção, como o faria um proprietário prudente, 
mantendo-a em perfeito estado de conservação. 

h) É livremente permitida a transmissão do direito de superfície a terceiros, os 
quais ficam obrigados nos mesmos termos em que o superficiário se obriga 
perante o Município de Leiria e perante a Freguesia de Marrazes. 

Cláusula 2.ª 

Os outorgantes acordam constituir o direito de superfície, por escritura pública, no prazo de 
trinta dias a contar da assinatura do presente protocolo, assim que estejam reunidos todos 
os requisitos legais. 

Cláusula 3.ª 

Para efeitos do disposto na cláusula anterior, e na medida do que se revelar necessário, os 
outorgantes procederão, em estreita colaboração, às diligências que se mostrarem 
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indispensáveis à constituição do direito de superfície, junto das entidades competentes, 
dando conhecimento recíproco das mesmas. 

O presente Protocolo, devidamente assinado pelos Outorgantes, é feito em triplicado 
ficando um exemplar em poder de cada um deles. 

Leiria, … /…./2004 

OS PRIMEIROS OUTORGANTES     O SEGUNDO OUTORGANTE 

       Município de Leiria 

___________________________________ ______________________________ 

(Drª Isabel Damasceno Vieira Campos Costa) (Professor Doutor Mário Caldeira Dias) 

 _______________________________________ 

Freguesia de Marrazes  (Dr. António Manuel Soares Nogueira de Lemos) 

_____________________ 

(Dr.ª Sofia Isabel Carreira)” 

A Câmara, delibera por unanimidade aprovar a minuta  do Protocolo acima 
transcrito, bem como conferir poderes à Sr.ª Presid ente da Câmara para proceder à 
sua assinatura. 

Mais delibera enviar cópia da presente deliberação à Junta de Freguesia de 
Marrazes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

CAMPANHA DE APOIO À GUINÉ-BISSAU 

N.º 1538/04 Tendo a Associação Nacional de Municípios Portugueses aderido à iniciativa 
promovida pela Assembleia da República e pelo governo da Guiné-Bissau para a realização 
de uma campanha de apoio humanitário, solicitou a disponibilidade desta Câmara no 
sentido de apoiar esta iniciativa com um donativo pecuniário de €500,00, ao mesmo tempo 
que, junto da população, diligenciasse a angariação de materiais e equipamentos 
considerados prioritários, destacando-se, na área dos medicamentos, os relacionados com 
o combate à malária e HIV, incluindo prevenção e analgésicos, no vestuário, roupas e 
calçado, no material escolar, livros, cadernos,  canetas, lápis e pastas. No concernente a 
equipamentos, os destinados a centros de hemodiálise, aparelhos de ecografias e 
radiografias, enquanto que no sector da alimentação, se destacavam arroz, massas, açúcar, 
farinha, bolachas, óleo e leite em pó.  

 Considerado pelas Nações Unidas um dos países mais pobres do mundo, julgou-se 
de interesse participar na campanha a favor da Guiné-Bissau, pelo que o Gabinete de 
Cooperação Externa diligenciou para a sua divulgação, considerando-se bastante 
satisfatório o resultado de tal iniciativa, já que numerosas dádivas, com predominância de 
livros e vestuário, foram entregues. 

 Do conjunto das ofertas, destaca-se um lote de peças de vestuário entregue pelo 
estabelecimento comercial “Sonho da Moda”, sediado na Marinha Grande, num total de 194 



 

CMLeiria/ Acta n.º 35 de 2004.10.25 

.0001500(36) 

peças novas, no valor global de €4.617,20, da empresa “Robert Bosch Travões Unipessoal, 
L.da”, sediada em Abrantes, com 267 calças jardineiras, novas, no valor de €5.340,00 e da 
“GLOBALWORK – Embalagens, Vestuário e Promoções, L.da”, sediada em Leiria, com 66 
peças novas, no valor total de €1.053,00.  

 Atendendo a que estes artigos têm de ser abatidos nos stocks daquelas empresas, 
com implicações fiscais daí inerentes, foi solicitada a esta Câmara a emissão dos recibos 
referentes è entrega daqueles materiais, para efeitos de escrituração, ao abrigo da Lei do 
Mecenato. 

A Câmara, após analisar o assunto, delibera por una nimidade atendendo às 
precárias condições do povo da Guiné-Bissau e face ao empenho da ANMP nesta 
iniciativa, atribuir um donativo de €500,00 e emiti r recibos da entrega de artigos pelo 
estabelecimento comercial “Sonho da Moda”, sediado na Marinha Grande, da 
empresa “Robert Bosch Travões Unipessoal, L.da”, se diada em Abrantes e da 
“GLOBALWORK – Embalagens, Vestuário e Promoções, L. da”, de Leiria, no valor, 
respectivamente, de €4.617,20, €5.340,00 e €1.053,0 0 ao abrigo da Lei do Mecenato. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

N.º 1539/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas durante o 
mês de Setembro de 2004, que totalizam o valor de €22.618,09 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €22.618,09, referente às despesas 
por cedências para actividades culturais e recreati vas, levadas a efeito no mês de 
Setembro de 2004. 

** 

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

N.º 1540/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas  no Teatro Miguel Franco 
durante o mês de Agosto de 2004, que totalizam o valor de €1 765,80. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1 765,80, referente a despesas 
efectuadas no Teatro Miguel Franco suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 
durante o mês de Agosto de 2004  que totalizam o valor de €1 765,80. 

** 

N.º 1541/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco 
durante o mês de Setembro de 2004, que totalizam o valor de €1 873,80. 
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A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1 873,80, referente a despesas 
efectuadas no Teatro Miguel Franco suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 
durante o mês de Setembro de 2004  que totalizam o valor de €1 873,80.  

** 
CINE-TEATRO DE MONTE REAL – LISTA DE DESPESAS 

N.º 1542/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas  no Cine-Teatro de Monte 
Real, durante o mês de Agosto de 2004, que totalizam o valor de €630,35.  

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €630,35 referente a despesas 
efectuadas no Cine-Teatro de Monte Real, suportadas  pelo Teatro José Lúcio da Silva, 
durante o mês de Agosto de 2004 que totalizam o val or de €630,35. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 1543/04 Presente um pedido do Agrupamento de Escolas José Saraiva de Leiria – 
Escola Básica 1 com Jardim de Infância da Cruz da Areia, solicitando a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva para o dia 11 de Dezembro de 2004 para 
realização da Festa de Natal daquele Núcleo de Escolas da Barreira. 

A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera  por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva para o dia 10 de Dezembro, nos 
termos do Regulamento em vigor às entidade requeren tes, a expensas próprias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

APOIOS DIVERSOS 

CONCERTO COMEMORATIVO DO ANO AGOSTINIANO 

N.º 1544/04 No dia 14 de Novembro, vai ter lugar na Igreja da Sé um concerto musical, 
comemorativo do Ano Agostiniano, com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa e os grupos 
corais da Cidade. 

Trata-se duma  Cantata, para solista, coro e orquestra encomendada a António 
Catageno tendo em vista o  encerramento das comemorações do Ano Agostiniano . 

A organização é do Centro de Formação e Cultura da Diocese de Leiria Fátima. 
Para além de Leiria, o concerto será realizado em Alcobaça, Coimbra, Pombal e 

Ourém . 
Para a concretização do concerto, a organização solicita  apoio, para suporte nas 

despesas de cachet à Orquestra, no valor de €3.750,00, (0802/0602039902 /0399 – 2004/A 
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/149 Outros Eventos), transporte, alojamento e alimentação dos membros da Orquestra 
(cerca de 40 elementos)nos dias 13 e 14 de Novembro. 

A Câmara, depois de apreciada a informação, deliber a por unanimidade e 
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do art. º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, apoiar o concerto musical comemorativo do  Ano Agostiniano a levar a 
efeito no dia 14 de Novembro na Sé Catedral, suport ando as despesas do cachet à 
Orquestra Sinfonietta de Lisboa,(Ricercare – Associ ação Musical ) no valor de 
€3.750,00, alojamento, transporte  e alimentação dos seus membros nos dias 13 e 14  

de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
APOIO AO RANCHO FOLCLÓRICO DA COSTA 

N.º 1545/04 Presente na Divisão da Cultura  relatório de actividades do Rancho 
Folclórico da Costa , onde se solicita apoio para ultimar as obras da sede.  

A preocupação manifestada pelos dirigentes associativos e os esforços que dia a 
dia têm sido encetados no sentido de construírem ou restaurarem  sedes condignas, por 
forma a desenvolver actividades culturais e sociais da população envolvente, é hoje uma 
realidade que apraz registar.  

Considerando o papel relevante dos ranchos no desenvolvimento cultural e 
social do Concelho de Leiria e, tendo em conta as necessidades urgentes de reparação das 
instalações, propõe-se a atribuição de uma verba no valor de €2.500,00  ao Rancho 
Folclórico da Costa para apoio na manutenção e funcionamento da sua sede  (CCE 
0802/040701/0206 /A/ 155 – Ranchos Folclóricos). 

A Câmara, tendo tomado conhecimento da necessidade que têm alguns 
dos Ranchos Folclóricos do Concelho de construírem ou restaurarem as suas sedes 
e, tendo em conta o papel relevante dos mesmos no d esenvolvimento cultural e 
social, delibera por unanimidade ao abrigo do dispo sto na alínea a) do n.º 4 do art.º 
64.º  da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, apoiar o Rancho Folclórico da Costa, 
atribuindo-lhe a verba de €2.500,00 para ajuda na m anutenção e funcionamento da 
sua sede. 

** 

APOIO À FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E M ARIA  

N.º 1546/04 Presente na Divisão da Cultura o relatório de actividades da Filarmónica do 
Sagrado Coração de Jesus e Maria, onde se constata o investimento realizado em 
remodelação instrumental e equipamento de som, tendo em vista melhorar o seu 
desempenho, a intenção de investir em fardamento  e a construção dum auditório, 
propondo-se assim a atribuição de um apoio no valor de €10.000,00 da verba prevista no 
Plano (CCE 0802/040701/0201/A/150). 

A Câmara, considerando o papel relevante das filarm ónicas no 
desenvolvimento cultural e social do Concelho de Le iria e a importância pedagógica 
das suas Escolas de Música nos jovens  das freguesi as, delibera por unanimidade  e 
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do art. º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, apoiar a Filarmónica do Sagrado Coração d e Jesus e Maria com a verba de 
€10.000,00 como forma de suporte das despesas de ma nutenção e funcionamento da 
Filarmónica e Escola de Música. 

** 
REGULAMENTO DA CEDÊNCIA DO CASTELO 

N.º 1547/04 Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, foi presente a proposta que abaixo 
se transcreve: 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA DO CASTELO DE LEIRIA  

1. Utilização do Castelo de Leiria 

1.1 A cedência das instalações do Castelo de Leiria a terceiros para eventos está sujeita às 
características do edifício de interesse histórico-monumental, classificado como 
“Monumento Nacional” (Decreto de 16/06/1910, DG - 136 || ZEP DG, 2.ª série, n.º 134, 
de 08-06-1967). 

1.2 A cedência do Castelo rege-se pela seguintes definições: 

Animação Cultural nas suas diversas manifestações 

Neste ponto incluem-se todas as actividades desenvolvidas pelo Município de 
Leiria, ou em parcerias com terceiros, que tenham como objectivos essenciais: 

- A dinamização de actividades/cerimónias que dignifiquem o monumento histórico 
organizadas pelo Município; 

- Eventos de animação cultural diversa que divulgue dignamente o Castelo e/ou a 
Cidade, sem fins lucrativos; 

- Actos protocolares de interesse público e com importância para a Cidade, Região ou 
País. 

Nestes casos a cedência pode ser gratuita. 

Eventos de caracter privado com restrição a público afecto à entidade proponente. 

Devem-se incluir os eventos de promoção de empresas ou instituições dirigidas a 
público restrito e com objectivos essencialmente particulares: 

- Actividades desenvolvidas por empresas e/ou instituições privadas com fins 
promocionais, ainda que permitam o acesso ao público em geral; 

- Actividades desenvolvidas por instituições públicas com objectivos particulares, 
cerimónias ou outros eventos que promovam apenas a instituição, sem interesse 
para o público em geral; 

- Cerimónias protocolares, ou outros eventos que tenham objectivos para um público 
restrito, sem interesse para a população em geral ou para a história do monumento. 

Nestes casos a cedência deve ser paga de acordo com o ponto n.º16 do presente 
regulamento. 

1.3 A utilização do Castelo de Leiria por terceiros, interessados em usar as infra-estruturas 
de forma ocasional, dependerá da celebração de contrato com o Município de Leiria 
(designado por M.L.). 
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2. Inclusão nos contratos particulares 

Os contratos relativos à utilização do Castelo de Leiria referem-se expressamente ao 
presente Regulamento, determinando as disposições respectivas que lhe são imputáveis. 

3. Supervisão pelo Município de Leiria 

3.1 O Município de Leiria compete supervisionar todas as formas de utilização do Castelo 
de Leiria, orientando e fiscalizando a realização de todos os eventos que nele tenham lugar. 

3.2 No desempenho da sua função de supervisão, o Município de Leiria poderá emitir as 
instruções e normas que se mostrem necessárias à coordenação das actividades dos 
diferentes utilizadores e utentes do Castelo de Leiria, bem como as que se revelem 
indispensáveis à manutenção da segurança, higiene das instalações e serviços de apoio ao 
visitante. 

3.3 Os regulamentos, instruções e directivas emanados do Município de Leiria., com vista a 
garantir a higiene e  segurança das instalações, são obrigatórios para todos os utilizadores 
e utentes do Castelo de Leiria, podendo ser, a todo o momento, alterados, corrigidos ou 
aditados pelo M.L. quando tal se mostre necessário ou conveniente para a administração do 
Castelo de Leiria ou para salvaguardar o conforto, higiene e segurança dos utilizadores e 
utentes do Castelo de Leiria. 

3.4 Os utilizadores do Castelo de Leiria obrigam-se a aceitar que o pessoal do Município de 
Leiria, ou qualquer pessoa mandatada por esta, tenha livre acesso às áreas e/ou 
dependências utilizadas, desde que tais pessoas se encontrem devidamente identificadas e 
não perturbem o normal desenvolvimento das actividades contratadas para tais áreas. É 
facultado aos utilizadores restringirem o acesso a determinados locais, hipótese em que 
somente as pessoas especialmente mandatadas pelo ML poderão neles penetrar. Os 
serviços de segurança do Município de Leiria. terão sempre livre acesso a quaisquer áreas 
ou dependências do Castelo de Leiria, mesmo que tais áreas ou dependências se 
encontrem afectas a terceiros, mediante contrato. 

4. Higiene e segurança das instalações 

4.1 Compete aos utilizadores zelar pela manutenção da ordem e segurança nas áreas 
cedidas, sem prejuízo do exercício das competências dos serviços de vigilância do próprio 
Município de Leiria. 

4.2 Os utilizadores deverão manter devidamente limpas as áreas do Castelo de Leiria que 
lhes sejam cedidas. 

4.3 Os utilizadores  deverão  deixar sempre  livres  e desimpedidas as saídas de 
emergência do Castelo de Leiria e respeitar os espaços destinados à circulação dos 
respectivos utentes. 

4.4 Nos espaços fechados, os utilizadores obrigam-se a não permitir o acesso a um número 
de pessoas superior ao que estiver previsto e autorizado ou que seja susceptível de pôr em 
risco a segurança de pessoas e bens. 

4.5 Os utilizadores obrigam-se a comunicar previamente ao Município de Leiria. qualquer 
acontecimento que venha a ter lugar nas áreas do Castelo de Leiria cuja utilização lhes 
tenha sido cedida e que seja susceptível de pôr em causa a segurança, higiene ou 
comodidade das instalações do mesmo, nomeadamente todo e qualquer acontecimento que 
exija um reforço das medidas de vigilância ou de segurança por parte dos serviços do 
Município de Leiria 
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 4.6 Os custos e despesas que o Município de Leiria. suporte com o reforço das medidas de 
higiene e segurança determinadas por qualquer acontecimento referido no número anterior 
serão sempre imputados aos utilizadores que a eles derem causa. 

5. Preservação das condições estruturais, técnicas e estéticas do Castelo de Leiria 

5.1 Salvo acordo prévio do Município de Leiria., dado por escrito, os utilizadores deverão 
abster-se de realizar quaisquer obras ou benfeitorias nas áreas que lhe sejam cedidas e 
comprometem-se a observar sempre as normas emitidas pelo Município de Leiria a respeito 
da estética e segurança do Castelo de Leiria. 

5.2 Os utilizadores obrigam-se a respeitar as normas técnicas relativas aos equipamentos e 
instalações existentes no Castelo de Leiria e a não utilizar quaisquer equipamentos que 
sejam susceptíveis de causar dano a essas instalações. 

5.3 A autorização para utilização de aparelhos profissionais de amplificação de som, é 
limitada no interior dos edifícios, de forma a garantir que as estruturas existentes não se 
danificam. É também restrita a utilização de elementos de som amplificado de grandes 
dimensões, devido à limitação dos acessos. 

6. Pessoal ao serviço dos utilizadores 

6.1 As pessoas ao serviço dos utilizadores deverão ser portadores de cartão, em lugar 
visível, que os identifique e os relacione ao serviço de quem se encontrem. 

6.2 Os utilizadores são sempre responsáveis pelos danos que as pessoas que se 
encontrem ao seu serviço causem no interior das instalações do Castelo de Leiria, quer ao 
Município de Leiria, quer a terceiros. 

7. Horário de utilização do Castelo de Leiria 

7.1 A utilização do Castelo de Leiria deverá incidir apenas nos dias de abertura ao público. 

7.2 O Castelo de Leiria está aberto ao público de Terça a Domingo durante todo o ano, 
excepto dia de Natal, Ano Novo e Páscoa, nos seguintes horários: 

 De 1 de Abril a 30 de Setembro – Das 10h00m às 18h00m 

 De 1 de Outubro a 31 de Março – Das 09h30m às 17h30m 

7.3 Os horários estabelecidos no número anterior poderão ser modificados ou prorrogados, 
em função da realização de eventos de âmbito sociocultural, ou outros, mediante acordo 
entre os utilizadores e o Município de Leiria. 

8. Respeito pela moral e a tranquilidade públicas 

8.1 Os utilizadores devem zelar pela manutenção da tranquilidade e moral públicas nas 
áreas que lhe sejam cedidas. 

8.2 Os utilizadores deverão abster-se de adoptar e impedir que nas áreas cedidas alguém 
adopte qualquer conduta que seja susceptível de afectar ou perturbar o normal 
desenvolvimento das restantes actividades do Castelo de Leiria, não podendo, salvo acordo 
prévio do Município de Leiria., utilizar equipamentos de amplificação sonora ou de índole 
semelhante. 

8.3 O Município de Leiria reserva-se o direito de ordenar a expulsão do Castelo de Leiria de 
toda e qualquer pessoa que desrespeite a tranquilidade, decoro e moral públicas no seu 
interior. 
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9. Captação e difusão de imagens 

9.1 A captação de imagens no interior do Castelo de Leiria, para divulgação pública, 
dependerá sempre de autorização do Município de Leiria 

9.2 É obrigação dos utilizadores impedir que sejam captadas imagens no interior das áreas 
cedidas, para divulgação pública, quando não tenha sido previamente autorizado pelo 
Município de Leiria. 

10. Responsabilidade por danos causados em instalações e em terceiros 

10.1 Os utilizadores do Castelo de Leiria são responsáveis por todos os danos que ocorram 
nos espaços que lhe sejam cedidos, quer esses danos sejam causados por pessoal ao seu 
serviço ou por terceiros (incluindo as pessoas que participem em eventos nos locais cedidos 
ou que sejam meros visitantes desses locais) e quer esses danos sejam infligidos a pessoas 
quer o sejam a coisas, tanto dos próprios utilizadores como do Município de Leiria. ou de 
terceiros. 

10.2 Os utilizadores serão exclusivos responsáveis pelo roubo, perecimento ou deterioração 
de todos os bens  que  se  encontrem  nos  espaços  cedidos,  sejam  tais bens propriedade 
dos próprios utilizadores, do Município de Leiria ou de terceiros. 

10.3 A entidade utilizadora do Castelo terá de suportar os encargos de um Seguro de 
Responsabilidade Civil Extra-Contratual, para prevenção de eventuais danos Patrimoniais, 
de Equipamentos e de Acidentes (Valor a definir de acordo com o género de evento). 

11. Infracção das normas do presente regulamento 

A infracção, por parte dos utilizadores, das normas do presente Regulamento será 
sancionada nos termos das  disposições  do  mesmo,  sem  prejuízo  das  sanções  
particulares  que  se  estabeleçam  nos contratos celebrados entre os utilizadores e o 
Município de Leiria. 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

12. Âmbito da presente secção 

A presente Secção estabelece a regulamentação geral a que fica sujeita a realização de 
quaisquer eventos no Castelo de Leiria, podendo a mesma ser completada, modificada ou 
derrogada pelos contratos singulares que venham a ser celebrados entre os utilizadores e o 
Município de Leiria 

13. Proposta 

13.1 Quem pretender organizar a realização de um evento no Castelo de Leiria deve dirigir 
uma proposta escrita ao Município de Leiria sempre que possível com a antecedência 
mínima de 3 meses relativamente à data em que se preveja que o mesmo evento deva ter 
início. 

13.2 Na proposta a que se refere o número anterior o proponente deve: 

a) Identificar a entidade responsável pelo evento; 

b) Indicar o nome ou designação que se pretende dar ao evento; 

c) Fazer uma descrição pormenorizada do evento que se pretende organizar e apresentar 
todos os elementos necessários à correcta identificação do mesmo; 

d) Especificar o espaço de que necessita; 



 

CMLeiria/ Acta n.º 35 de 2004.10.25 

.0001507(43) 

e) Especificar as menções publicitárias ou de outra índole que se pretendem afixar e anexar 
desenhos, fotografias ou quaisquer outros suportes gráficos de tais mensagens, com 
indicação do local e do modo como se pretende afixá-las; 

f) Explicitar o tipo de bens que se pretende expor ou exibir; 

g)Indicar, claramente, o mobiliário e equipamentos que se pretendem afectar à realização 
dos eventos; 

h)Indicar os serviços complementares que pretendem que sejam prestados pelo Município 
de Leiria. ou por ela contratados no âmbito do programa do evento; 

i)Caso se preveja a celebração de contratos com terceiros tendo em vista a montagem, 
organização, participação ou acompanhamento dos eventos, seja a que título for, anexar 
cópias das minutas desses contratos; 

j) Prestar quaisquer outras informações que sejam relevantes para a correcta percepção do 
evento por parte do Município de Leiria de modo a que esta possa fundadamente ajuizar a 
sua exequibilidade e das condições a que a realização do mesmo deverá ficar sujeita. 

14. Preparação dos espaços. Montagem e desmontagem dos eventos 

14.1 A montagem e desmontagem de exposições e de quaisquer outros eventos será feita 
pelo utilizador e a expensas suas, mas sempre sob a fiscalização e supervisão do Município 
de Leiria 

14.2 O utilizador compromete-se a respeitar as orientações que lhe forem dadas pelo 
pessoal do Município de Leiria a respeito da montagem e desmontagem das estruturas 
necessárias à realização dos eventos. 

14.3 Salvo prévio acordo escrito do Município de Leiria nenhuma alteração estrutural ou de 
decoração pode ser feita nas áreas cedidas, nem o utilizador poderá, sem prévio 
consentimento, afixar, pregar ou colar o que quer que seja nas paredes, pavimento, 
pilares/colunas, tecto, ou em qualquer estrutura do monumento, nem cortar ou perfurar tais 
elementos. 

14.4 Uma vez terminado o evento a que se refere o contrato de cedência de espaço para 
eventos, o utilizador deve restituir ao Município de Leiria o espaço cedido nas condições em 
que este se encontrava quando lhe foi entregue. 

14.5 A montagem e desmontagem dos eventos serão efectuadas nos prazos e dentro dos 
horários que tiverem sido determinados pelo Município de Leiria ou acordados com os 
utilizadores. 

15. Utilização de equipamento técnico 

15.1 Os equipamentos técnicos existentes nas áreas cedidas só poderão ser usados pelo 
utilizador se tal estiver expressamente previsto no contrato celebrado com o Município de 
Leiria 

15.2 O Município de Leiria. reserva-se o direito de exigir que os equipamentos técnicos 
existentes nas áreas cedidas ou fornecidos  pelo Município de Leiria sejam operados por 
pessoal do próprio Município de Leiria devendo os utilizadores suportar as correspondentes 
despesas. 

16. Pagamentos 
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16.1 Para assegurar as despesas de serviços e manutenção das estruturas do Monumento, 
fica a entidade interessada sujeita ao pagamento do montante €1.605,00, por cada dia de 
utilização. Este valor corresponde à entrada de 750 visitantes com bilhetes para Castelo e 
Museu. 

16.2 A aplicação dos referidos valores poderá ser alterada,  por decisão do Município de 
Leiria, atendendo à natureza do evento e ao tipo de utilização pretendida para o espaço 
disponível. 

16.3 O serviço efectuado pelos funcionários do município, fora do horário normal de 
trabalho, deve ser pago pela entidade ao município, em conformidade com a tabela de 
remuneração de horas extras. 

17. Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria. só se obriga a prestar os serviços e a fornecer os bens ou 
equipamentos que forem previamente previstos nos contratos que celebre com os 
utilizadores do Castelo de Leiria. 

18. Obrigações dos utilizadores 

18.1 Para além de outras obrigações que resultem do presente Regulamento ou dos 
contratos que celebrem com o Município de Leiria., os utilizadores que organizem eventos 
no Castelo de Leiria obrigam-se a: 

a) Cumprir e fazer cumprir todas as leis e regulamentos, incluindo municipais, que sejam 
aplicáveis à realização do evento que organizem e a obter todas as autorizações e licenças 
necessárias para o efeito; 

b) Manter a área cedida para a realização de eventos devidamente limpa, enquanto durar a 
cedência; 

c) Não armazenar, utilizar ou permitir que alguém utilize, nos espaços cedidos, substâncias 
altamente inflamáveis ou explosivas, gases, substâncias ou materiais perigosos (incluindo 
pesticidas e insecticidas), substâncias malcheirosas ou radioactivas, a menos que 
previamente tenham obtido o consentimento do Município de Leiria 

d) Acatar as normas do presente Regulamento bem como as instruções e directivas 
emanadas do Município de Leiria a respeito da segurança, higiene e conforto do Castelo de 
Leiria 

e) Não usar o espaço cedido para fim diferente do que ficar estabelecido no contrato 
celebrado com o Município de Leiria., salvo acordo em contrário do próprio Município de 
Leiria 

f) Respeitar os direitos de terceiros, nomeadamente, direitos de autor e de propriedade 
industrial, e a obter todas as licenças que a esse respeito se mostrem necessárias; 

g) Suportar o pagamento de todas as licenças, taxas e impostos que incidam sobre a 
realização dos eventos, bem como de quaisquer direitos de propriedade intelectual; 

h) Não exceder a capacidade e a lotação dos espaços locados; 

i) Não exceder a capacidade de carga eléctrica acordada entre as partes ou prevista para o 
espaço cedido. 
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18.2 O Município de Leiria.  poderá exigir aos utilizadores que, previamente à realização dos 
eventos, comprovem ter efectuado o pagamento das quantias referidas na alínea g) do 
número anterior. 

19. Publicitação e sinalização dos eventos 

19.1 A afixação de publicidade aos eventos tanto no interior como no exterior do Castelo de 
Leiria e, bem assim, a sinalização dos mesmos para orientação do público, depende do 
acordo prévio do Município de Leiria 

19.2 Se o utilizador pretender fazer publicidade aos eventos na rádio, televisão ou imprensa 
escrita ou através de qualquer outro meio ou suporte deve submeter à aprovação do 
Município de Leiria o texto das mensagens a difundir, até trinta dias antes do início do 
evento. 

20. Disposições finais 

20.1 Todos os casos não previstos no presente Regulamento serão resolvidos, 
pontualmente, pelo Município de Leiria 

Termo de responsabilidade: 

 (Entidade Utilizadora), pretende que lhe seja cedido o Castelo de Leiria a (data ou período 
de tempo) para (finalidade. Declara conhecer e aceitar o respectivo Regulamento, 
responsabilizar-se pela sua boa utilização e  pela reparação de todos os danos que nele 
possam ocorrer e lhe sejam directamente imputáveis. 

 

Data: ______ de  ______________ de ________ 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regula mento acima 
transcrito. 

 

** 

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

** 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE / DIA EUROPEU SEM CAR ROS 2004 

N.º 1548/04 No âmbito da iniciativa “Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem 
Carros, foram promovidos contactos com algumas empresas/instituições com vista à 
angariação de apoios ao desenvolvimento daquele iniciativa. 
Assim, e dado o interesse demonstrado, pela Plasgal – Plásticos da Gândara ,L.da, solicita-
se à Ex.ma Câmara Municipal a possibilidade de aceitação do apoio financeiro, daquela 
empresa, no valor de €160,00 (cento e sessenta euros). 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade aceitar o apoio da Plasgal. 
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** 

PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – TRABALHOS  A MAIS 

N.º 1549/04 A Câmara Municipal de Leiria após análise e revisão de todos os Protocolos 
de Delegação de Competências para Equipamentos Desportivos referentes ao ano de 2002, 
concluiu que devido a intervenções necessárias em circunstâncias imprevistas, os 
orçamentos para «Obras de Construção...»  foram excedidos. 

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

«Trabalhos a Mais - Caso se torne indispensável pro ceder à execução de trabalhos a 
mais ou trabalhos não previstos na empreitada, os m esmos deverão ser sempre 
submetidos a aprovação pela Câmara Municipal, fican do 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 Ano Valor 
Orçamentado 

Trabalhos a 
mais 

Valor 
elegível 
(25%) 

Registo 

Barreira – Polidesportivo Ar Livre 2002 €44.517,71 €5.840,70  €5.840,70  ENT28502/04 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar o pagam ento de trabalhos a 
mais, nos  termos da cláusula sexta do Protocolo de  Delegação de Competências e do 
disposto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e quinze 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 25 de Outubro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


