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Acta n.º 33 
Aos onze 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 vinte e sete de Setembro cuja leitura foi 
dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, 
aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

1128/98 MANUEL JESUS PEREIRA SILVA 
 209/03 JOSÉ FILIPE CARREIRA 
 534/03 MARIA GRACIETE FERREIRA GASPAR 
 109/04 AFONSO & CARREIRA, LDª. 
 112/04 ANTÓNIO QUIAIOS DOS SANTOS 
 975/04 INCUBADORA D. DINIS - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO EMP. 

INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

INF. 109/03 JOSÉ GASPAR DE OLIVEIRA 

INF.   3/04 MARGARIDA MARIA PEREIRA BALTAZAR 

INF.  13/04 MARIA RAFAELA DE JESUS LOPES SILVA E SÁ 

INF.  60/04 MANUEL ANTUNES RIBEIRO 

PONTO NÚMERO TRÊS  

-  RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

LOT. 13/98 INFRALEIRIA, LDª. 

LOT. 3/88 PASOLIS, LDª. 

LOT. 4/99 MARIA FERNANDA PORTELA C. S. DINIS 

LOT DA ZONA DE EQUIPAMENTO DA QUINTA DA CARVALHA 

PONTO NÚMERO CINCO 

T.-86/2004 CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES NA 
ESCOLA DO 1.º CEB DE TOURIA – POUSOS - INFORMAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

T –150/99 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – 1.ª FASE - 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- XXVI MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PONTO NÚMERO SETE 

-  REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E 
RESPECTIVO ORGANOGRAMA E QUADRO DE PESSOAL 

-   PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

-   FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM EM 0,25% SOBRE 
CADA FACTURA EMITIDA PELAS EMPRESAS QUE OFERECEM REDES E 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO, 
EM LOCAL FIXO, PARA TODOS OS CLIENTES FINAIS DO REFERIDO 
MUNICÍPIO 

PONTO NÚMERO OITO 

.-  VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS - DELEGAÇÃO DE LEIRIA - 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 28050/04)  

-  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENT. 27634/04) 

-  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENT. 27086/04) 

PONTO NÚMERO ONZE 

- JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

- JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (ESCOLA DO 1.º CEB 
DE MONTE REDONDO) - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 
DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 
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- JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- SOCIEDADE ARTÍSTICA E MUSICAL CORTESENSE - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- JUNTA DE FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES – APOIO 

- VI JORNADAS DOS ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE 
LEIRIA – APOIO 

- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1.º CICLO – APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

PONTO NÚMERO DOZE 

- SOFAL II - ALTERAÇÃO DE USO DE LOJA NO CENTRO CULTURAL MERCADO 
DE SANTANA 

- PROTOCOLO COM A FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- XXIV COLÓQUIO DA ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPAIS  

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES 2004 

-  APOIO PARA A LIGAÇÃO E REFORÇO DE RAMAL DE ELECTRICIDADE - 
CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DA ARROTEIA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

-  PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 
VIEIRA NO “WORLD SCHOOL FORUM” (ENT. 27441/04) 

-  VISITA DE UMA DELEGAÇÃO DE TONGLING (CHINA) 

-  11ÈME DICTÉE JUNIORS INTERNATIONALE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

-  12ÈME SALON DES ARTISANS D’ART  DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

-  ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – FREGUESIA DOS MARRAZES 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

- COMEMORAÇÕES DOS TRINTA E CINCO ANOS DA INTERNET 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1375/04 Sr. Vereador Dr. Hélder Roque , na sequência da deliberação sobre os 
protocolos de factoring com a BPI apresentados à reunião de câmara em 2004.07.19, acta 
n.º 25, e em virtude de não ter ainda obtido resposta sobre as questões aos fornecedores, 
voltou a perguntar à Senhora Presidente qual a situação da dívida aos fornecedores. 
Reformulou as questões então colocadas, apresentando a forma de tais perguntas: Qual a 
situação actual e real da dívida aos fornecedores, não só em termos de facturas presentes 
na Contabilidade mas também em encargos já assumidas em obras e serviços? Qual a 
percentagem da dívida que está a ser paga aos fornecedores através do factoring? Qual a 
situação dos pagamentos aos fornecedores que não aderiram ao factoring por acarretar 
encargos financeiros, com a informação total do montante da dívida e qual a regularidade 
dos pagamentos com referência aos meses em atraso. 

A Senhora Presidente esclareceu que a listagem solicitada seria facultada. 

** 
N.º 1376/04 O Sr. Vereador,  relativamente à instalação de novas superfícies comerciais 
no concelho, de média e grande dimensão, solicitou informação sobre os diversos pedidos 
que deram entrada na Câmara. Face à nova Lei, importa que seja efectuado um bom 
planeamento na sua distribuição equitativa por toda a área urbana, e não segundo a 
oportunidade de negócio de ocasião que vão surgindo para alguns promotores imobiliários. 
Referiu a situação na Gândara dos Olivais com quatro médias superfícies muito próximas 
umas das outras, o que é de evitar, e se existe alguma situação semelhante ao forum de 
Leiria. ...”Se algumas dessas superfícies são bem vindas, outras nem por isso, sendo útil 
que todos conheçam o que se passa sobre este assunto, nomeadamente, se estamos 
perante situações reais no interesse da sua instalação ou fictícias por meramente marcarem 
posição face à actual Lei.” 

A Senhora Presidente  relativamente a esta matéria, e concordando com as 
palavras do Senhor Vereador, esclareceu que houve vários contactos nesse sentido mas 
formalmente, apenas o forum de Leiria fez o pedido, pedido este, de acordo com a Lei em 
vigor que deu entrada no Município via Ministério da Economia. 

** 

N.º 1377/04 Em virtude de a Câmara já ter em seu poder o estudo para reformulação do 
Mercado Municipal, (segundo veio a público) o Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , 
solicitou que lhe fosse facultado um exemplar. Se existe a necessidade de ponderar as 
várias propostas e alternativas, para que o assunto seja então presente a reunião para 
deliberação, entende que é vantajoso que a oposição antecipadamente conheça esse 
estudo, salvaguardando a reserva da sua divulgação pública. 

** 
N.º 1378/04 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Manuela Santos , em nome dos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista, propôs a criação um serviço de apoio aos idosos, nomeadamente 
para pequenas reparações domiciliárias em todas as juntas de freguesia do Concelho. 

A Sr.ª Presidente  esclareceu que esse serviço já existe através das 
Conferências S. Vicente de Paulo e das Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
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uma vez que o Município não pode fazer esse apoio directo. É um apoio permanente e 
atento a todas estas situações, a funcionar em todas as freguesias. 

Constatando-se no entanto que o idoso comum terá alguma dificuldade em 
solicitar estes serviços, foi sugerido uma melhor divulgação da acção e ainda a eventual 
criação de uma linha telefónica de apoio. 

** 
N.º 1379/04 A Srª. Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  inquiriu a Senhora Presidente do 
porquê da paralisação das obras de saneamento na freguesia da Maceira. 

A Senhora Presidente  esclareceu que aquando da assinatura do Contrato 
Programa celebrado no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio, estava consignado que 
a  III, IV,V e VI fase seriam financiados por fundos comunitários, para além do plafond 
atribuído ao Município de Leiria. Isto aconteceu e foi tido em conta com o primeiro .pacote 
de candidatura. No 2.º pacote isso já não foi tido em conta pelos responsáveis da Comissão 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro , tendo informado que o plafond de 
Leiria, estaria esgotado. 

Depois de muitas negociações, foi compreendida e aceite a posição de Leiria, 
tendo o financiamento destas fases sido remetido para a Reserva de Eficiência. Contudo, as 
negociações de Reserva de Eficiência ainda não foram concluídas em Bruxelas. 

Segundo informação recente da Comissão Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro espera-se uma decisão e só depois dessa decisão será possível 
retomar as obras. 

Outra questão levantada por esta Senhora Vereadora, prende-se com o facto de 
existir apenas uma via de acesso ao trânsito à Av. Marquês de Pombal e Av. N.ª Senhora 
de Fátima que leva a congestionar o trânsito na nova Rotunda do Largo da Igreja de Santo 
Agostinho. 

O Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho , esclareceu que devido às obras que 
aí se estão a realizar, é uma solução provisória. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1380/04 PROCº N.º 1128/98- (fl. - 418) 

De MANUEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA, residente na Rua Dr. António da 
Costa Santos, n.º 9, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização da ampliação de um conjunto 
habitacional, situado em Carreira de Tiro, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/10/04, 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 p or unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização da ampliação do conj unto habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emi tido pelo IEP – 
Instituto de Estradas de Portugal (do qual deverá s er dado conhecimento ao 
requerente / folha 408); 

2.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
relativamente às áreas a ceder ao domínio público p ara alargamento do arruamento, 
execução de passeio e estacionamento, de acordo com  a planta constante na folha 
373, devendo para o efeito apresentar pedido de cer tidão de cedências, acompanhado 
por planta de implantação com indicação e quantific ação do espaço cedido; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses, 
nomeadamente: 

3.1 projecto de estabilidade, projecto de isolament o térmico e projecto de 
isolamento acústico; 

4.º apresentar elementos gráficos do projecto de in fra-estruturas 
telefónicas, devidamente rubricadas pelo técnico; 

5.º apresentar termos de responsabilidade do autor dos projectos da rede 
predial de abastecimento 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 Setembro; 

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas do espaço cedido ao  domínio público, devendo para 
o efeito garantir a utilização de materiais idêntic os aos existentes no local 
relativamente aos passeios, pavimentação do estacio namento e alargamento do 
arruamento, assim como assegurar uma eficiente dren agem de águas pluviais junto à 
berma. 

** 
N.º 1381/04 PROCº N.º 209/03 - (fl. - 154) 

De JOSÉ FILIPE CARREIRA, residente na Rua dos Sismeiros, n.º 17 – 
Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização da alteração de uma 
arrecadação, situada na Rua dos Sismeiros – Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/10/04, 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 legalização da alteração da arrecad ação acima referida e autorizar o 
respectivo licenciamento. 

** 
N.º 1382/04 PROCº N.º 534/03 - (fl. - 95) 

De MARIA GRACIETTE FERREIRA GASPAR, residente na Travessa da 
Tipografia, n.º 3 – 3.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da Repartição 
de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 
6532, de 12/07/04, desta Câmara Municipal.  
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir o projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração 
e ampliação de uma moradia, situada na Travessa Per o Alvito, n.º 7 , freguesia de 
Leiria, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1  do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, pelos motivos já referidos na deliberação to mada em 21/06/04, transmitida 
através do ofício n.º 6532, de 12/07/04, desta Câma ra Municipal. 

** 
N.º 1383/04 PROCº N.º 109/04 - (fl. - 70) 

De AFONSO & CARREIRA, LDª., com sede na Avenida Marquês de Pombal, 
Lote 4 – 1.º Frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um estabelecimento 
comercial, localizado no r/c (fracção “D”) de um edifício situado em Arrabalde da Ponte, 
freguesia de Marrazes, para clínica de estética. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/10/04, 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 estabelecimento acima referido, condicionado ao 
seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelas 
entidades consultadas, nomeadamente Centro de Saúde  e Serviço Nacional de 
Bombeiros (dos quais deverá ser dado conhecimento a o requerente / folhas 32 e 31 
respectivamente); 

2.º apresentar no prazo de 6 meses projectos das re des prediais de águas 
e esgotos, aprovados pelos SMAS – Serviços Municipa lizados de Água e Saneamento 
(devendo contemplar-se o cilindro ou outros equipam entos a instalar). 

** 
N.º 1384/04 PROCº N.º 112/04 - (fl. - 64) 

De ANTÓNIO QUIAIOS SANTOS, residente na Rua Coronel José Pereira 
Pascoal, n.º 37 – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, acompanhado de uma 
informação da Repartição de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, 
comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto 
através do oficio n.º 6446, de 12/07/04, desta Câmara Municipal.  

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir o projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para 
construção de um edifício habitacional e muros de v edação, a levar a efeito em Praia 
do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, ao abrigo do di sposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 
5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 d e Dezembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos m otivos já referidos na deliberação 
tomada em 21/06/04, transmitida através do ofício n .º 6446, de 12/07/04, desta Câmara 
Municipal. 
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** 
N.º 1385/04 PROCº N.º 975/04 - (fl. - 75) 

De INCUBADORA D.DINIS ASSOCIAÇÃO P/ A PROMOÇÃO DO 
EMPREENDEDORISMO INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS, com sede em Nerlei – 
Arrabalde D’Áquem, freguesia de Leiria, acompanhado de um pedido sobre a viabilidade de 
construção de um edifício para as suas instalações, a levar a efeito no Lote C – Quinta da 
Carvalha, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/10/04, delibera por 
unanimidade viabilizar a pretensão pelo período de um ano, condicionado ao 
seguinte: 

1.º o projecto deverá ser ajustado de acordo com os  últimos elementos 
constantes no processo de loteamento, relativamente : 

1.1 à área do lote; 

1.2 ao polígono de implantação; 

1.3 à área de construção, uma vez que a área da cav e é contabilizada para 
índice (considerou-se o piso da cave como r/chão, t endo em conta a localização e 
cota da entrada do lote); 

2.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urba nas, Regulamento do Plano 
Director Municipal e regulamento de segurança contr a riscos de incêndio, ficando o 
projecto sujeito aos pareceres da autoridade sanitá ria, e Serviço Nacional de 
Bombeiros; 

3.º a autorização da edificação ficará condicionada  ao registo do lote na 
Conservatória do Registo Predial. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1386/04 INF. N.º 109/03 - (fl. - 31) 

De JOSÉ GASPAR DE OLIVEIRA, residente na Rua da Mata, n.º 109 – Padrão, 
freguesia de Pousos, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio 
Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não 
se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 5178, de 27/05/04, 
desta Câmara Municipal.  

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir o pedido de 
informação prévia sobre a viabilidade de construção  de um edifício habitacional e 
serviços (infantário), a levar a efeito na Rua 25 d e Abril, freguesia de Pousos, 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 177/01, de 4 de Junho, 
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pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  26/04/04, transmitida através do 
ofício n.º 5178, de 27/05/04, desta Câmara Municipa l. 

** 
N.º 1387/04 INF. N.º 3/04 - (fl. - 35) 

De MARGARIDA MARIA PEREIRA BALTASAR, residente na Rua dos 
Camponeses, Lote 2 – 1.º esq.º - Marinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado de 
uma informação da Repartição de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras 
Particulares, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi 
exposto através do oficio n.º 5232, de 28/05/04, desta Câmara Municipal.  

A Câmara, atendendo a que a requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir o pedido de 
informação prévia sobre a viabilidade de construção  de um bloco habitacional, a levar 
a efeito em Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pe los motivos já referidos na 
deliberação tomada em 03/05/04, transmitida através  do ofício n.º 5232, de 28/05/04, 
desta Câmara Municipal. 

** 
N.º 1388/04 INF. N.º 13/04 - (fl. - 33) 

De MARIA RAFAELA DE JESUS LOPES SILVA E SÁ, residente na Rua dos 
Manjericos, Lote 30 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos, acompanhado de elementos 
acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao pedido 
de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício habitacional, a levar a 
efeito na Rua de São Tiago, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 07/10/04, delibera por unanim idade viabilizar a pretensão, pelo 
prazo de um ano, nos termos do art.º 17.º do Decret o-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho,  
condicionado ao seguinte:  

1.º prever o alargamento da via do lado Poente de a cordo com o indicado 
nos elementos gráficos, devendo prever ainda a exec ução de estacionamento e 
passeio; 

2.º prever o alargamento da via do lado Nascente, g arantindo o 
afastamento ao eixo do arruamento actualmente exist ente de 3,00m acrescido de 
1,50m para passeio; 

3.º aquando da apresentação do pedido de licenciame nto, deverá 
apresentar certidão da Conservatória com indicação da confrontação com rua pública 
do lado Nascente, tal como indicado nos elementos g ráficos agora apresentados; 

4.º cumprir com o disposto nos art.ºs 47.º e 67.º d o Regulamento do Plano 
Director Municipal, devendo prever estacionamento n o interior da parcela e junto ao 
exterior da propriedade, a fim de ser o mesmo cedid o ao domínio público; 
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5.º o alargamento de via acima referido para o arru amento a Nascente e 
espaço de passeio a executar, deverá igualmente ser  cedido ao domínio público; 

6.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor. 

** 
N.º 1389/04 INF.N.º 60/04 - (fl. - 25) 

De MANUEL ANTUNES RIBEIRO, residente na Avenida Marquês de Pombal, 
Lote 4 – r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação prévia sobre a 
viabilidade de construção de um bloco habitacional, a levar a efeito em Quinta da Pilada, 
freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 07/10/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do pedido de informação prévia referente às obras de construção de 
um bloco habitacional, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

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

1.º o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento urbanístico, 
uma vez que a ocupação dominante no local é de moradias isoladas de dois pisos, e a 
proposta é de um edifício de habitação colectiva com 3 pisos; 

2.º a pretensão não contempla o correcto traçado dos espaços envolventes, 
nomeadamente no que se refere ao passeio, alargamento da via, lugares de 
estacionamento e rampa de acesso à cave; 

3.º as confrontações indicadas no documento de posse não correspondem com 
o representado nos elementos gráficos. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
Junho”. 

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

** 

PONTO NÚMERO TRÊS  

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

N.º 1390/04 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Setembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , na sequência da apresentação do 
Relatório dos Serviços de Fiscalização, questionou a Senhora Presidente sobre a falta de 
viaturas colocadas ao dispor deste Sector. Referiu que a actual frota de viaturas é 
constituída por muitos veículos em mau estado de conservação, com muitos deles a não 
justificar sequer a sua reparação, e o número total de viaturas é insuficiente para o 
transporte de pessoal e até de materiais. È uma situação que se arrasta há muito tempo, 
sem a tomada de medidas para a sua resolução, o que não deixará de reflectir a situação 
financeira da Câmara. No caso específico da fiscalização, cuja situação é a mesma de 
outros sectores e serviços da Câmara, o caso torna-se mais grave por grande percentagem 
do seu trabalho ser efectuado no exterior. Se não tiverem viaturas para se deslocar é 
evidente que não podem efectuar essas tarefas, acumulando-se os processos, com 
demoras na respectiva informação, com atrasos inconvenientes para os munícipes e agrado 
para os prevaricadores. 

Perante tal situação, perguntou qual o critério utilizado para redimensionar o 
trabalhos exterior dos fiscais, ou seja, se a fiscalização não pode vistoriar todas as obras e 
só podem deslocar-se a algumas, como é que é efectuada essa escolha. E para quando é 
que a Câmara procede à aquisição de novas viaturas e reformula o seu parque automóvel, 
de forma a dotar todos os sectores e serviços com os veículos necessários ao seu 
desempenho. 

O Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho,  esclareceu que o trabalho da 
fiscalização é feito de acordo com o seu propósito, não havendo casos em que deixaram de 
actuar por falta de viaturas. Se é verdade que alturas houve em que as viaturas tiveram de 
ser reparadas ou fazerem a sua manutenção, os serviços de fiscalização têm tarefas 
complementares no Gabinete, não tendo por isso deixado nunca de trabalhar. 

A este propósito, a Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  corroborou as  
palavras do Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho, esclarecendo ter havido um aumento 
significativo de processos de contra-ordenações no seu Gabinete, tendo grande parte deles 
sido já despachados. 

A Senhora Presidente  reforçou esta ideia, dizendo que desde que este 
Executivo tomou posse, não houve processos caducados, antes pelo contrário, houve um 
aumento de autos levantados e que têm merecido a atenção, seguido os seus tramites 
legais. Quanto à questão do envelhecimento das viaturas, naturalmente que vão sendo 
substituídas dentro da medida do possível. 

** 

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 QUATRO 

N.º 1391/04 PROC.º LOT. N.º 13/98- (fls. 783) 

De Infraleiria – Promoção Imobiliária, Ldª., acompanhado de um requerimento de 
Belanatur, Comércio de Cosméticos, Roupas e Acessór ios, Ldª., com sede em 
Urbanização Vale da Cabrita, Lote 5 cave Drt.ª, freguesia de Leiria, a solicitar alteração às 
cotas de soleira dos pavilhões a construir nos lotes 18 e 19, referente ao loteamento sito em 
Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

No lote 18 a cota de soleira desce 0,6 e no lote 19 sobe 0,6, ficando os dois 
pavilhões à mesma cota. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 06/10/2004 de libera por unanimidade 
autorizar as alterações requeridas  

** 

N.º 1392/04 PROC.º LOT. N.º 3/88 

De PASOLIS, LDª., com sede em Edifício Pasolis – Maceira, acompanhado de dois 
requerimentos registados em 13/08/2002 e 06/12/2002 a solicitar alteração do uso do lote 
29, referente ao loteamento sito em Cruz de S. Tomé freguesia de Azoia.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
manifestar a intenção de indeferir a alteração do u so de equipamento para serviços 
(centro de lavagem de carros), por não se enquadrar  no local. 

Mais delibera notificar o requerente nos termos dos  artigos 100.º e 101.º do 
Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, com a nov a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º. 6/96 de 31 de Janeiro (Código do Procedime nto Administrativo), para no prazo 
de 30 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o ass unto.  

** 

N.º 1393/04 PROC.º LOT.N.º 4/99 (fl 187) 

Retirado 

** 

LOTEAMENTO DA ZONA DE EQUIPAMENTO DA QUINTA DA CARV ALHA 

N.º 1394/04 Presente o Projecto de Loteamento da Zona de Equipamento da Quinta da 
Carvalha, elaborado pelo Departamento de Urbanismo. 

A Câmara depois de analisar o assunto e com base na  informação de 07-10-
2004, prestada pelo Departamento de Urbanismo, deli bera por  unanimidade aprovar a 
solução urbanística do projecto de loteamento deven do o processo ser remetido ao 
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Departamento de Obras Municipais e à Divisão de Esp aços Verdes para 
desenvolvimento dos projectos das infra-estruturas.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

T.-86/2004 CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO E ARRANJOS E XTERIORES NA 
ESCOLA DO 1.º CEB DE TOURIA – POUSOS - INFORMAÇÃO P ARA ABERTURA DE 
CONCURSO PÚBLICO  

N.º 1395/04  Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais propondo 
a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em epígrage, 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 €702.302,64. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unani midade aprovar o respectivo 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar  abrir um concurso público 
nos termos do n.º 2 do art.º 47º e n.º 1 do art. º 48 do Decreto Lei n.º 59/99 de 2 de 
Março, no valor estimado de €702.302,64. 

** 

T –150/99 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – 1.ª  FASE - 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 
N.º 1396/04  Pela firma ANIBAL DE OLIVEIRA CRISTINA, LDª.. e confirmado pelo 
D.O.M. foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos 
de medição N.ºs 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; da obra supra, no valor de €9.652,80 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais. delibera por unan imidade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €9.652,80  + IVA. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1397/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 8 de Outubro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €5.306.003,45, sendo de Operações 
Orçamentais €4.517.832,72 e de Operações de Tesouraria €788.170,73. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS 
N.º 1398/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 27 de Setembro a 8 de Outubro de 2004, correspondente às 
Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 7650, 7653, 7767, 7768, 7792, 7798, 7810, 7825, 7826, 
7885, 7886, 8030 a 8032, 8034, 8035, 8037, 8039, 8040, 8061, 8084, às Ordens de 
Pagamento de Tesouraria n.ºs: 473 a 476, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 
2555, 4794, 5276, 5710, 5711, 6140, 6145, 6148, 6163, 6181, 6188, 6189, 6191, 6194, 
6218, 6219, 6236, 6241 a 6245, 6247 a 6250, 6484, 6909, 6944, 6998, 7034, 7099, 7147, 
7361, 7472, 7506 a 7509, 7513, 7548, 7603, 7616 a 7618, 7620, 7664, 7665, 7679 a 7683, 
7685, 7742, 7744 a 7749, 7751, 7752, 7754, 7755, 7757 a 7766, 7769, 7771 a 7779, 7785 a 
7788, 7794, 7795, 7799 a 7801, 7820 7822 a 7824, 7829, 7831 a 7834, 7836, 7837, 7839 a 
7842, 7847 a 7850, 7853 a 7855, 7857 a 7878, 7880, 7881, 7889, 7890, 7892 a 7895, 7897, 
7898, 7900, 7921, 7937, 7938, 7942, 7945, 7949, 7954, 7960, 7966, 7968, 7972, 7973, 
7981 a 7985, 7987, 7989, 7990, 7993, 7996, 8004, 8006, 8008, 8009, 8014 a 8016, 8036, 
8038, 8042, 8045 a 8048, 8050 a 8057, 8062, 8063, 8069 a 8072, 8074, 8076, 8079, 8091, 
8093 a 8097 no valor total de €2.653.177,38. 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

XXVI MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES D O PLANO 

N.º 1399/04 Presente a 26.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 26.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 17ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 19.ª Alteração ao Plano 
de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade autorizar a 
26.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004, com 
inscrições/reforços no montante de €257.246,85 e di minuições/anulações no 
montante de €320.951,85 e a 26.ª alteração ao Orçam ento para o presente ano de 
2004, com inscrições/reforços e diminuições/anulaçõ es no montante de €317.734,72 
cada, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 6 4.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E RESPECTIVO 
ORGANOGRAMA E QUADRO DE PESSOAL 

N.º 1400/04 Presente o projecto de Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais. 

Este Projecto mereceu algumas criticas por parte dos Senhores Vereadores, 
nomeadamente do Senhor Vereador Gonçalo Lopes que enumerou alguns pontos de vista: 
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Começou por referir que o estudo encomendado, mais que um estudo, era um 
conjunto de preocupações no que diz respeito ao normal relacionamento dos funcionários 
com os cargos de chefia, à falta de motivação dos seus funcionários que se vêm 
ultrapassados nas suas competências e que se reflecte no alto absentismo verificado. 

Considerou que era um diagnóstico bem feito, onde era referido a necessidade 
de definir uma hierarquia neste Município, e enumerou o que  considera ser mais relevante 
e crítico nesta alteração ao Quadro de Pessoal: 
-  Considerou inoportuna e desajustada esta alteração, dada a proximidade de 

eleições autarquicas; 
- Desequilibrada, porque privilegia os quadros superiores em detrimento do quadro de 

operários;  
- Onerosa, porque representa um acréscimo nas despesas com a criação de novos 

cargos de chefia. 
A Senhora Presidente  refutou estas criticas começando por afirmar que a actual 

estrutura do quadro de pessoal é equilibrada e que satisfaz o funcionamento de uma 
instituição como é a do Município de Leiria, havendo contudo necessidade de efectuar 
algumas alterações, face à nova delegação de competências do Governo para as 
autarquias, às novas exigências das autarquias e à evolução natural que uma estrutura com 
sete anos deve ter. 

A qualificação dos quadros é uma realidade em que se deve apostar fortemente. 
Não considera onerosa, uma vez que o quadro de pessoal não está totalmente 

preenchido, e por isso não haverá custos acrescidos. 
Quanto à oportunidade da apresentação desta alteração, a Senhora Presidente 

não a considera inoportuna, uma vez que qualquer executivo poderá reformular o quadro. 
Também a Dr.ª Manuela Santos  interveio nesta questão começando por se 

demarcar de algumas afirmações do Dr. Gonçalo Lopes, mostrando a sua preocupação em 
se saber se o Projecto Regulamento ora apresentado interessa ou não ao Município. 

O aumento de quadro superiores em detrimento da diminuição do quadro de 
operários não qualificados, representa em sua opinião, um acréscimo de custos à autarquia, 
quando esse dinheiro naturalmente deveria ser canalizado para obras. 

A Sr.ª Engª Isabel Gonçalves  considera a existência de alguma incoerência na 
reformulação do quadro, já que, se a actual estrutura é eficaz, porquê o aumento de 
chefias? 

Esse aumento representa um acréscimo de despesas, não se percebendo quem  
vai chefiar quem.  

Não concorda com esta alteração que no seu entendimento apenas aumenta os 
níveis de decisão. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o projecto de regulamento em 
epígrafe, delibera por maioria aprovar o Regulament o da Organização dos Serviços 
Municipais e respectivo Organograma e Quadro de Pes soal e submeter o mesmo à 
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das d isposições combinadas da 
alínea a), do n.º 6 do art.º 64.º e da alínea n), d o n.º 2 do art.º 53.º, ambos da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro. 

Votaram contra os Senhores Vereadores Dr.ª Maria Ma nuela Santos, Dr. 
Gonçalo Nuno Lopes e Eng.ª Isabel Maria Gonçalves.  
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O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque absteve-se nesta vo tação, e apresentou a 
seguinte declaração de voto: 

“Registo com agrado as referências elogiosas que sã o feitas ao 
organigrama e quadro de pessoal que ainda se encont ra em vigor, o qual foi 
elaborado pelos recursos humanos da Câmara e Vereaç ão dessa altura, da qual fiz 
parte como Vereador a tempo inteiro, tendo-me empen hado nesse trabalho. Se esse 
fosse também o procedimento desta Câmara, teriam si do poupados €36.911,04 
(7.400.000$00), que foi quanto custou o estudo adju dicado à Câmara. 

O quadro actual tem 1030 lugares previstos, dos qua is 695 (67%) 
encontram-se preenchidos e 335 estão vagos, o que p ermite alguma margem de 
manobra em termos de entrada de novos quadros. Por outro lado dos seus sete 
departamentos, só 5 estão preenchidos e 4 ocupados,  e, nas 19 divisões só 15 estão 
preenchidas e 14 ocupadas, ou seja, reforça a ideia  que o actual quadro ainda 
responde a algumas necessidades presentes. 

É certo que é necessário criar novos lugares em res posta a novas 
necessidades que foram surgindo por descentralizaçã o do Poder Central e que existe 
insuficiência de técnicos superiores e outro pessoa l qualificado em diferentes áreas 
funcionais. Mas perante tais necessidades elaborar uma estrutura de quadro com 9 
departamentos e 31 divisões parece-me exagerado e d esnecessário, com custos  
bastante acrescidos. 

Por outro lado, a proposta apresentada indica incoe rência nos objectivos 
com divisões de departamentos enquanto noutros exis te concentração, enquanto, por 
outro lado, noutros sectores a sua dimensão não cor responde è necessidade de um 
departamento ou divisão. Revela incapacidade de faz er uma proposta de quadro de 
pessoal com racionalização dos serviços e das estru turas já implementadas, as quais 
deviam ser aproveitadas ao máximo. 

É contudo uma proposta que veicula quem a apresenta  e quem a defende, e 
pela margem de manobra que permite, não quer dizer que no futuro tenha de ser 
necessariamente como agora é proposto. Interessa a oportunidade do tempo de 
apresentação e de salvaguardar o próximo executivo no que se refere à nomeação 
das diversas chefias para os departamentos e divisõ es, não comprometendo a gestão 
do próximo mandato com nomeações a pouco mais de al guns meses de eleições 
autárquicas. Proponho que a Senhora Presidente assu ma o compromisso de não 
nomear nenhuma chefia perante a estrutura proposta,  face à aproximação do final do 
mandato, o que, em virtude da resposta de imediato afirmativa, faz com que o meu 
sentido de voto seja pela abstenção.”  

** 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERV IÇOS 
MUNICIPALIZADOS E ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

N.º 1401/04 Presente a proposta de alteração em epígrafe, acompanhada do ofício n.º 
6138 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento que a seguir se transcreve: 

“Exm.ª Senhora: 
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Na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração destes Serviços 
Municipalizados em sua reunião de 6 de Setembro do corrente ano, seguidamente se 
transcreve o teor da mesma: 

Presente a proposta da directora delegada relativamente à alteração do Quadro de Pessoal 
destes Serviços Municipalizados, que não se transcreve por ficar arquivada na pasta anexa 
ao presente livro de actas, onde se verifica a necessidade de proceder à referida alteração, 
tendo em consideração: 

• A legislação que tem vindo a ser publicada; 

• Adequar o Quadro de Pessoal destes Serviços Municipalizados aos recursos 
humanos disponíveis e aos conteúdos funcionais que cada funcionário vem 
exercendo “per si”; 

• Dotar os Serviços de uma gestão de pessoal adequada às realidades 
actuais, ajustando-o às imposições de modernidade em curso, 
nomeadamente, a utilização de novas tecnologias, tanto na área 
administrativa como técnica; 

• Algumas alterações no funcionamento interno dos Serviços Municipalizados, 
consequência de factores tais como, a criação de empresas que integram os 
serviços de água e de saneamento “em alta”, e que introduzem na estrutura 
dos sistemas, com reflexo directo na actividade desenvolvida pelos Serviços 
Municipalizados; 

• Alterações surgidas ao nível organizacional, quer por motivo de introdução 
de novos softwares informáticos, quer mesmo pela aplicação de novas 
fórmulas aos modelos de gestão interna. 

O Conselho de Administração, tendo analisado a proposta apresentada, deliberou por 
unanimidade, aprovar a seguinte proposta de alteração, tal como foi apresentada: 

1. A criação de quatro unidades de ENGENHEIRO DA CARREIRA TÉCNICA 
SUPERIOR. 

2. A criação de duas unidades de TÉCNICO SUPERIOR (ÁREA 
ADMINISTRATIVA). 

3. A criação de duas unidades de TÉCNICO SUPERIOR (CONTROLO DE 
QUALIDADE). 

4. A criação de uma unidade de TÉCNICO SUPERIOR (ÁREA JURÍDICA). 

5. A extinção de três unidades de ENGENHEIRO TÉCNICO. 

6. A criação de quatro unidades de TÉCNICO (ÁREA ADMINISTRATIVA). 

7. A criação de uma unidade de TÈCNICO (ÁREA TÉCNICA). 

8. A criação de duas unidades de TÈCNICO DE INFORMÁTICA. 

9. A criação de uma unidade de COORDENADOR. 

10. A criação de cinco unidades de TÉCNICO ADJUNTO DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL. 
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11. A extinção de cinco unidades de CHEFE DE REPARTIÇÃO por aplicação do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98 de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei n.º 44/99 de 22 de Junho. 

12. A criação de duas unidades de CHEFE DE SECÇÃO. 

13. A criação de uma unidade de CHEFE DE TRANSPORTES MECÂNICOS. 

14. A criação da categoria de TESOUREIRO ESPECIALISTA. 

15. A extinção de seis lugares da carreira de ASSISTENTES 
ADMINISTRATIVOS. 

16. A extinção de duas unidades de CONDUTORES DE MÁQUINAS PESADAS 
E VEÍCULOS ESPECIAIS. 

17. A extinção de duas unidades de MOTORISTAS DE PESADOS. 

18. A extinção da carreira de TRACTORISTA. 

19. A criação de sete unidades de FISCAL DE LEITURAS E COBRANÇAS. 

20. A extinção de dez unidades de LEITOR COBRADOR DE CONSUMOS, e a 
extinção de mais seis unidades quando vagarem. 

21. A criação de uma unidade de TELEFONISTA. 

22. A extinção de três unidades de AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 

23. A extinção de duas unidades de AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS. 

24. A extinção de sete unidades de OPERADORES DE ESTAÇÕES 
ELEVATÓRIAS DE TRATAMENTO OU DEPURADORAS. 

25. A criação de cinco unidades de MONTADOR ELECTRICISTA. 

26. A criação de uma unidade de SERRALHEIRO MECÂNICO. 

27. A extinção de dez unidades de CANALIZADOR. 

28. A extinção de quatro unidades de PEDREIRO. 

29. A extinção de cinco unidades de ELECTRICISTA. 

30. A extinção de três unidades de SERRALHEIRO CIVIL. 

31. A extinção de onze unidades e da carreira de CABOUQUEIRO. 

32. A extinção da carreira de ENCARREGADO DE PARQUES DE MÁQUINAS E 
VIATURAS AUTOMÓVEIS OU DE TRANSPORTES, quando vagar. 

33. A extinção da carreira de TOPÓGRAFO, quando vagar. 

Mais foi deliberado por unanimidade, enviar todo o processo à Câmara Municipal de Leiria 
para posterior aprovação por parte da Assembleia Municipal, nos termos da alínea o) do n.º 
2 do artigo 53.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, conjugado com a alínea a) do n.º 6 do 
artigo 64.º do citado diploma, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro. 

Junto anexamos cópia da proposta apresentada pela directora delegada ao Conselho de 
Administração.” 
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A Câmara, depois de analisar e discutir o projecto de regulamento em 
epígrafe, delibera por maioria submeter o mesmo à a provação da Assembleia 
Municipal, nos termos das disposições combinadas da  alínea a), do n.º 6 do art.º 64.º 
e da alínea n), do n.º 2 do art.º 53.º, ambos da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque absteve-se nesta vo tação, e apresentou a 
seguinte declaração de voto: 

A Proposta é insuficientemente esclarecedora nos se us pressupostos. Não 
apresenta uma justificação compreensível e entendív el para que se perceba o que 
está em causa, ou seja, a adequação e afectação do seu organigrama ao quadro e 
categorias de pessoal. É uma proposta não adequada ao tempo presente, de 
contenção de gastos e com a necessidade de reduzir os custos da estrutura de forma 
significativa, tanto mais que os consumidores é que  têm  sido os sacrificados, com os 
aumentos elevados das tarifas, alguns aumentos até com percentagens bastante 
elevadas. A necessidade de recursos financeiros par a cumprir os programas de água 
e saneamento em curso e a frágil saúde financeira d os SMAS, segundo os últimos 
relatórios, deve pressupor ponderação nos interesse s próprios e específicos do 
pessoal abrangido por esta alteração, salvaguardand o-se os interesses dos 
consumidores e o interesse público dos SMAS. Razões  que fazem com que a 
proposta seja inoportuna, não fundamentando a neces sidade absoluta e imperiosa de 
salvaguarda do bom funcionamento dos SMAS, com ganh os qualitativos inequívocos.  

** 

FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM E M 0,25% SOBRE 
CADA FACTURA EMITIDA PELAS EMPRESAS QUE OFERECEM RE DES E SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO,  EM LOCAL FIXO, 
PARA TODOS OS CLIENTES FINAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO  

N.º 1402/04 Retirado 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

VOTO DE PESAR 

N.º 1403/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um  voto de profundo pesar, à funcion ária desta Câmara Municipal, 
Marta Merino da Costa Santo, pelo falecimento de se u pai, tendo a Câmara  deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS - DELEGAÇÃO DE LEIR IA - ATRIBUIÇÃO 
DE APOIO 

N.º 1404/04 No âmbito da iniciativa “6.ªs Jornadas da Juventude de Leiria”, a realizar nos 
dias 23 e 24 de Novembro do corrente, considerada como uma plataforma de diálogo e 
debate de matérias actuais e relevantes para os jovens, a Associação Portuguesa de 
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Surdos, através da sua delegação de Leiria, propôs-se colaborar com o Município nesta 
iniciativa, tendo em vista a criação de condições para a plena participação de jovens 
cidadãos com deficiência auditiva, assegurando, para o efeito, todo o trabalho de 
interpretação gestual. 
Considerando a  extrema importância de assegurar, à semelhança da edição anterior, o 
serviço de interpretação gestual, porque se entende que aos deficientes auditivos devem 
ser concedidas iguais oportunidades de participação, nas “6.ªs Jornadas da Juventude de 
Leiria”, propõe a Sr.ª Presidente que se atribua à “Associação Portuguesa de Surdos – 
Delegação de Leiria” um apoio, no valor de € 580,00 (Quinhentos e Oitenta Euros). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade nos 
termos da alínea a), do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir 
um apoio à «Associação Portuguesa de Surdos – Deleg ação de Leiria», no valor de 
€580,00 (Quinhentos e Oitenta Euros), destinado a s uportar as despesas inerentes ao 
serviço de interpretação gestual a cargo da Associa ção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 28050 /04) 

N.º 1405/04 Presente o requerimento de Carlos Manuel Gonçalves Cardoso, a solicitar o 
alargamento do horário de funcionamento das 04h00m até às 06h00m, do estabelecimento 
de BAR denominado “FISH NIGHT” sito na rua Machado dos Santos, n.ºs  5 e 7, em Leiria, 
nos dias 22 e 23 de Outubro do corrente ano, por ser a comemoração do aniversário do 
estabelecimento. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido  apenas até às 
06h00m, a título excepcional, nos termos do n.º1, d o art.º 6.º, do Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento. 

A presente deliberação é aprovada em minuta 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE  FUNCIONAMENTO 
(ENT. 27634/04) 

N.º 1406/04 Presente o requerimento de Maria de Fátima Sardinha Gonçalves Vaz a 
solicitar o alargamento do horário de funcionamento das 04h00m até às 06h00 horas, do 
estabelecimento de BAR, denominado “KOOL BAR”, sito no Casal da Cortiça, freguesia de 
Barreira, deste concelho, no dia 01 de Outubro do corrente  ano, do qual consta o Despacho 
da Sr.ª Presidente da Câmara, de 04/09/30, a deferir o pedido a título excepcional, por se 
tratar do 1.º aniversário do referido Bar. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 04/09/30 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido a título exce pcional, nos termos do n.º 1, do 
art.º 6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de  Funcionamento. 
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** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE  FUNCIONAMENTO 
(ENT. 27086/04) 
N.º 1407/04 Presente o requerimento de Rui Pedro Amado Bartolomeu de Macedo e 
Silva, proprietário do Bar “FISH E STUDIO, a solicitar o alargamento do horário de 
funcionamento do mesmo,  até às 6h00m no dia 24 de Setembro  do corrente ano, sito na 
Rua Machado dos Santos, n.ºs 5 e 7, em Leiria, do qual consta o Despacho da Sr.a 
Presidente, de 04/09/24  a deferir o pedido.  

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 04/09/24 
Senhora Presidente a deferir o pedido a título exce pcional, nos termos do n.º1, do 
art.º 6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de  Funcionamento.  

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1408/04 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ortigosa, datado de 04/06/24, 
com ENT. 20063/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 01 de Outubro de 2004.  

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1409/04 Presente a telecópia da Junta de Freguesia de Leiria, datado de 04/09/08, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 6 de Outubro de 2004.  

** 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL (ESCOLA DO 1.º CEB DE 
MONTE REDONDO) - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUT OCARRO DO 
MUNICÍPIO DE LEIRIA  

N.º 1410/04 Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - 
Carreira(Escola do 1.º CEB de Monte Redondo), datado de 04/09/16, com ENT 26934/04, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 
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A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 8 de Outubro de 2004 . 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO - PEDIDO DE CED ÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1411/04 Presente a telecópia da Junta de Freguesia de Monte Redondo, datado de 
04/09/27, com registo de ENTFE 3692/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do 
Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 9 de Outubro de 2004. 

** 

SOCIEDADE ARTÍSTICA E MUSICAL CORTESENSE - PEDIDO D E CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1412/04 Presente o ofício da Sociedade Artística e Musical Cortesense, datado de 
04/09/24, com ENT. 25176/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 
37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia com isenção da  
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 17 
de Outubro de 2004. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME - PEDIDO DE CEDÊN CIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1413/04 Retirado  

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES – APOIO 
N.º 1414/04 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes com 
ENT.9612/03, solicitando apoio para aquisição de carrinha. 
 Considerando que: 

A Junta de Freguesia é entidade parceira no desenvolvimento de programas de 
complemento de horário e serviço de refeições; 

A viatura adquirida destina-se prioritariamente aos alunos das escolas da 
Freguesia; 
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A viatura permite o transporte diário dos alunos de Regueira de Pontes para Chãs  
(serviço de refeições); 

Numa perspectiva de gestão de recursos, a referida carrinha possibilita também o 
enquadramento dos alunos do 1.º CEB da Freguesia nos programas de complemento de 
horário cuja entidade gestora é a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos 
alunos do Jardim de Infância e 1.º CEB da Freguesia de Regueira de Pontes. 

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 municípios  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, é competência dos órgãos do município apoiar o  desenvolvimento de actividades 
complementares de acção educativa na educação pré-e scolar e no ensino básico, e 
considerando ainda as alíneas l) do n.º 1, d) n.º 4  e b) do n.º 6 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/2002, de 11 de 
Janeiro, delibera por unanimidade apoiar a Junta de  Freguesia de Regueira de Pontes 
com a verba de €3.600,00, para fazer face às despes as com a aquisição de viatura.  

** 

VI JORNADAS DOS ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERM AGEM DE LEIRIA – 
APOIO 

N.º 1415/04 Considerando a realização das VI Jornadas dos alunos da Escola de 
Enfermagem de Leiria, com lugar nos dias 28 e 29 de Outubro 2004, promovidas pela 
Associação de Estudantes da referida Escola; 
Considerando a colaboração dos alunos desta Escola desde há dois anos no projecto 
“Aldeia de Natal”, nomeadamente, no desenvolvimento e acompanhamento diário das 
actividades do espaço temático “Centro de Saúde”; 
Propõe-se a atribuição de um subsídio, à Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Enfermagem de Leiria, no valor de €250, por forma a fazer face às despesas com a 
organização do referido encontro. 
Mais se informa, de que, para além deste subsídio, serão oferecidas 300 esferográficas 
para os participantes nas jornadas. 

A Câmara considerando que nos termos da alínea d) d o n.º 1 do art.º 13.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os Municípios di spõem de atribuições no domínio 
da Educação e que, de acordo com a alínea I) do n.º  1 do art.º 64 da Lei n.º169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 –A/2002, de 11 de Janeiro, 
compete à Câmara apoiar ou comparticipar no apoio à  Acção Social Escolar e às 
actividades complementares no âmbito de projectos e ducativos nos termos da Lei, 
delibera por unanimidade atribuir, à Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Enfermagem de Leiria, o subsídio de €250,00. 

** 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1.º CICLO – APOIO À ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR 

N.º 1416/04 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, que 
actualiza os valores relativos ao Serviço de refeições, aprovada em 2002.11.25, 
(deliberação n.º 2107/02 – Acta 45), conjugada com o Despacho n.º 13224/2003 (2.ª  Série 
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do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Educativa  n.º 14/SEAAE/04, de 11  
de Agosto de 2004, que é do seguinte teor: 

PROPOSTA 

1 – Proponho que, de acordo com a deliberação camarária n.º 2107/02 de 25.11.2002 (acta 
n.º 45) conjugada com o Despacho n.º 13224/2002 ( 2.ª Série) do Gabinete  do Secretário 
de Estado da Administração Educativa, n.º 154, de 7 de Julho de 2003, os encargos para os 
alunos/famílias no ano lectivo 2004/2005, relativos ao serviço de refeições aos alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico,  sejam os seguintes: 

             - Alunos subsidiados (Escalão A) – isenção de pagamento; 
    - Alunos subsidiados (Escalão B) – €0,65; 
  - Alunos não subsidiados – €1,30 

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 municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com as alíneas  b) e e) do n.º 3 do art.º 19.º da 
citada Lei, é competência dos órgãos do município a ssegurar a gestão dos refeitórios 
do ensino básico bem como apoiar o desenvolvimento de actividades 
complementares de acção educativa na educação pré-e scolar e no ensino básico, e 
considerando ainda as alíneas e) do n.º 1 e do n.º 4 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/0 2, de 11 de Janeiro delibera por 
unanimidade aprovar a proposta apresentada, com efe itos a 16 de Setembro (início do 
ano lectivo). 

A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes  inquiriu o Sr. 
Vereador Dr. Vítor Lourenço sobre quem elabora as ementas nas escolas, se têm em 
atenção o equilíbrio das ementas e qualidade de alimentos servidos. 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço, informou que todo este processo decorre 
entre a associação de pais, juntas de freguesia e empresas especializadas, certificadas pelo 
Ministério da Educação. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque  considerou pertinente esta intervenção 
reafirmando a necessidade duma alimentação saudável e dos cuidados a ter com ela. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

SOFAL II - ALTERAÇÃO DE USO DE LOJA NO CENTRO CULTU RAL MERCADO DE 
SANTANA 

N.º 1417/04 Foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pela Sofal II, com a ENT.28478/04, para alteração de uso 
das Lojas 15 e 16 que tem arrendadas no Centro Cultural Mercado Santana. 

Analisando a proposta, a Câmara delibera por unanim idade aprovar o 
principio da alteração de uso, condicionando  a aut orização à definição concreta da 
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actividade a instalar, à apresentação do projecto d e alterações e sua posterior 
aprovação. 

** 

PROTOCOLO COM A FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE  DE LISBOA 

N.º 1418/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

XXIV COLÓQUIO DA ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADM INISTRATIVOS 
MUNICIPAIS - ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

N.º 1419/04 O XXIV Colóquio da ATAM - Associação dos Técnicos Administrativos 
Municipais vai realizar-se em Leiria no período de 27 a 30 de Outubro do corrente ano. 
Os trabalhos decorrerão no Teatro José Lúcio da Silva, tendo sido programada a instalação 
de uma tenda, a partir do dia 25 de Outubro, no Largo Comendador José Lúcio da Silva. 
Dessa tenda sairá uma manga/corredor directamente para a entrada lateral do Teatro 
Municipal. 
Considerando que se trata de um evento de grande importância para a qualificação e 
desenvolvimento da administração local, que trará ao centro da cidade muitos técnicos 
autárquicos de outros municípios, torna-se necessário reservar o espaço para a colocação 
da tenda e para o estacionamento dos veículos dos oradores. 
Desta forma propõe-se: 

• Reservar o Parque de Estacionamento do Largo Comendador José Lúcio da Silva, a 
partir das 0h00m do dia 25 de Outubro; 

• Reservar 15 lugares de estacionamento na Rua Dr. Américo Cortez Pinto, junto à 
Alameda Dr. José Lopes Vieira, para os oradores e convidados. Serão emitidos 
cartões de utente para este estacionamento; 

• Reservar o estacionamento nas traseiras do Teatro Municipal para cargas e 
descargas de apoio ao Colóquio e para os veículos da Câmara Municipal ou ao seu 
serviço, a partir das 0h00m do dia 27 de Outubro; 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e concordar com o 
exposto encarregando os Serviços responsáveis de da r cumprimento à deliberação, 
devendo ser dado conhecimento à PSP.  

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES 2004  

N.º 1420/04 No âmbito das candidaturas feitas pelos Clubes/Colectividades do Concelho 
de Leiria aos apoios previstos no Programa de Modernização de Clubes, propõe o Sr: 
Vereador  do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a atribuição dos seguintes apoios: 
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1. COMUNICAÇÕES 
a) Instalação de Linha Telefónica e respectivo Telefone, ao seguinte Clube: 
 

CLUBE FREGUESIA 

Centro Cultural e Recreativo Vale Tacão Santa Catarina da Serra 

   TOTAL: 1 Linha Telefónica e 1 Telefone 

Nesta área o Município de Leiria comparticipará na aquisição e instalação da linha telefónica 
e telefone mediante a apresentação de documento comprovativo de despesa, bem como, a 
assinatura mensal do serviço telefónico durante os doze primeiros meses após a instalação. 

b) Instalação de Fax, aos seguintes Clubes: 

 

CLUBE FREGUESIA 
Associação Cultural Recreativa da Azoia  AZOIA 
Associação Portuguesa de Surdos- Leiria LEIRIA 

Juventude Desportiva do Lis LEIRIA 
Sport Leiria de Marrazes MARRAZES 

Soc. C. de Leiria “ Campos de Leiria” MARRAZES 
Centro Cultural e Recreativo Vale Tacão Santa Catarina da Serra 

União Desportiva da Serra Santa Catarina da Serra 

   TOTAL: 7 Faxes. 

Os faxes serão adquiridos pelo Município de Leiria e disponibilizados de imediato aos 
clubes. A instalação dos faxes fica a cargo dos clubes, devendo os mesmos, serem 
levantados na Divisão do Desporto. 

2. INFORMATIZAÇÃO 

a) Atribuição de 1 Computador, aos seguintes clubes: 

 

CLUBE FREGUESIA 
Associação C.R. da Codiceira AZOIA 
Clube de Atletismo da Barreira  BARREIRA  

Assoc. Caça e Pesca “Os Pampos” CARREIRA 
Clube Recreativo de Carvide CARVIDE 

Clube Caça e Pesca Carvidense CARVIDE 
ACDR desportiva Reixida CORTES 
Clube Veteranos do Lis LEIRIA 
União Ciclismo Leiria LEIRIA 

CPR Costa MACEIRA 
Motor Clube de Monte Redondo MONTE REDONDO 

CCR Segodim MONTE REAL 
Basket Clube do Lis ORTIGOSA 

Clube Atlético Regueira de Pontes REGUEIRA DE PONTES 
Associação Social do Ulmeiro SANTA CATARINA DA SERRA 

ARCUSA 92 SOUTO DA CARPALHOSA 
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   TOTAL: 15 Computadores com Modem Interno e Software. 

Os computadores com Modem Interno para ligação à Internet e o Software serão adquiridos 
pelo Município de Leiria e disponibilizados de imediato aos clubes. 

b) Atribuição de 1 Impressora, aos seguintes clubes: 
 
 
 

CLUBE FREGUESIA 
Associação C.R. da Codiceira AZOIA 
Clube de Atletismo da Barreira  BARREIRA  

Assoc. Caça e Pesca “Os Pampos” CARREIRA 
Clube Recreativo de Carvide CARVIDE 

Clube Caça e Pesca Carvidense CARVIDE 
ACDR desportiva Reixida CORTES 

União Ciclismo Leiria LEIRIA 
CPR Costa MACEIRA 

Motor Clube de Monte Redondo MONTE REDONDO 
CCR Segodim MONTE REAL 

Basket Clube do Lis ORTIGOSA 
Clube Atlético Regueira de Pontes REGUEIRA DE PONTES 

Associação Social do Ulmeiro SANTA CATARINA DA SERRA 
ARCUSA 92 SOUTO DA CARPALHOSA 

   TOTAL: 14 Impressoras. 

As impressoras serão adquiridas pelo Município de Leiria e disponibilizados de imediato aos 
clubes. 

3. RECURSOS HUMANOS 

a) Funcionário Administrativo: 

CLUBE FREGUESIA 
Clube Basquetebol de Leiria LEIRA 

Bairro dos Anjos LEIRIA 
Juventude Vidigalense POUSOS 

   TOTAL: 3 Funcionários Administrativos 

Quadro 1 – Com o apoio do IEFP 

Nesta área deverão os clubes contactar o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
para a contratação de um funcionário administrativo no âmbito dos seus programas 
específicos. O Município de Leiria assegurará o subsídio de transporte, subsídio de 
alimentação e seguro. 

Quadro 2 – Sem o apoio do IEFP 

O quadro 2 só se aplica se se esgotarem as possibilidades de apoio do quadro 1. 

Nesta área o Município de Leiria comparticipa com: 

- 75% do salário mais o seguro, no primeiro ano; 
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- 50% do salário mais seguro, no segundo ano; 

- 25% do salário mais seguro, no terceiro ano, se o contrato for a termo certo; 

- 50% do salário mais seguro, no terceiro ano, se o contrato for sem termo; 

- 25% do salário mais seguro, no quarto ano, se o contrato for sem termo. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º1, do art.º 13.º da Lei n.º 159/99,  de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições no domínio dos Tempos Livres  e Desporto, delibera por 
unanimidade de acordo com a alínea b) do n.º 2 do a rt.º 21.º da supracitada Lei e com 
a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/9 9, de 18 de Setembro, apoiar as 
entidades de acordo com os mapas acima transcritos.  

** 

APOIO PARA A LIGAÇÃO E REFORÇO DE RAMAL DE ELECTRIC IDADE - CENTRO 
CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DA ARROTEIA 

N.º 1421/04 Presente o Ofício do Centro Cultural Desportivo e Recreativo da Arroteia, no 
qual solicita ao Município de Leiria apoio para a ligação e reforço da potência de um ramal 
de electricidade para o seu Parque Social e Desportivo. O Sr. Vereador do Desporto, Dr. 
Paulo Rabaça, considerando que se trata de um  equipamento desportivo que servirá todo o 
concelho, propõe que o Município de Leiria atribua ao Centro Cultural Desportivo e 
Recreativo da Arroteia um apoio no valor total de €1.797, 44 (mil setecentos e noventa e 
sete euros e quarenta e quatro cêntimos), para fazer face às despesas com a respectiva 
ligação e reforço do ramal de electricidade para o seu Parque Social e Desportivo.  

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º e art.º 21.º da Le i n.º 159/99, de 14 de Setembro, os 
municípios dispõe de atribuições no domínio dos Tem pos Livres e Desporto e, 
delibera por unanimidade nos termos disposto na alí nea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, apoiar o Centro Cult ural Desportivo e Recreativo da 
Arroteia um apoio no valor total de €1.797, 44 (mil  setecentos e noventa e sete euros e 
quarenta e quatro cêntimos), para fazer face às des pesas com a respectiva ligação e 
reforço do ramal de electricidade para o seu Parque  Social e Desportivo. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA NO 
“WORLD SCHOOL FORUM” (ENT. 27441/04) 

N.º 1422/04 Foi recebida uma carta da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV) a 
informar que, a convite da cidade alemã de Rheine, aquele estabelecimento de ensino iria 
participar no “World School Forum” com as alunas Ana San-Bento, do 12º ano, e Pedro 
Carril, do 11º ano, sendo acompanhados pela docente Isabel Quaresma. Aquele evento, no 
presente ano, é organizado pelo “Kopernikus Gymnasium” (Rheine) e pela “Invicta Grammar 
School” (Maidstone - Inglaterra), nele participando escolas de 22 países e que decorrerá de 
4 a 16 de Outubro de 2004, com uma semana em Inglaterra e outra em Rheine. 
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 Foram as excelentes relações de amizade e cooperação existentes entre as cidades 
de Leiria e Rheine e o sucesso dos intercâmbios e estágios desenvolvidos no âmbito da 
geminação, em que aquela escola tem tido um papel preponderante, que motivaram o 
convite à ESALV.  

Dado que os encargos de participação serão suportados pelos alunos, com os 
custos de €348,89 da viagem e €20,25, correspondente ao seguro e uma vez que a 
organização do “World School Forum” solicita a cada participante a contribuição de €70,00, 
destinada a financiar uma curta visita a Londres, face aos encargos que já tiveram de 
suportar aqueles alunos, é solicitada a esta Câmara uma comparticipação de €70,00, a 
cada um deles, para assim poderem usufruir do programa extra. 

Face ao exposto, informa-se que, para o êxito alcançado pelo programa “Jovens 
Embaixadores”, tem sido preponderante o papel desempenhado pelos alunos da ESALV, já 
que são eles e as respectivas famílias que têm acolhido, em suas casas, os jovens das 
cidades geminadas que têm vindo estagiar nesta cidade. De resto, quer o aluno Pedro 
Carril, quer a aluna Ana San-Bento, já receberam, por mais de uma vez, estagiários nas 
suas casas. 

A ESALV tem colaborado com esta Câmara no âmbito das geminações, através do 
Gabinete de Cooperação Externa, realçando-se, no presente ano, a participação de cinco 
estudantes daquele estabelecimento de ensino no REGIONALE-2004, em Rheine, de 19 a 
23 de Maio, tendo o pagamento das respectivas viagens, não obstante estarem em 
representação da cidade de Leiria naquele festival de juventude, sido suportado pelos 
próprios. 

Assim, face aos motivos invocados pela ESALV e atendendo à disponibilidade que 
aqueles alunos têm manifestado nas actividades de intercâmbio com as cidades de Rheine 
e Halton, é de considerar a atribuição do subsídio solicitado, transferindo para a ESALV a 
quantia de €140,00, destinada ao pagamento do programa extra aos alunos Pedro Carril e 
Ana San-Bento, cujos resultados académicos têm sido bastante meritórios e atendendo, 
também, a que a sua situação económica não é desafogada.  

A Câmara, após analisar o assunto, delibera por  unanimidade nos termos 
da alínea f) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/ 99 de 18 de Setembro,   transferir para a 
Escola Secundária Afonso Lopes Vieira a importância  de €140,00, destinada ao 
pagamento do programa extra durante o “World School  Forum”, dos alunos Pedro 
Carril (11º ano) e Ana San-Bento (12º), atendendo à  sua insuficiência económica e 
também ao contributo que têm dado ao programa “Jove ns Embaixadores”. 

** 

VISITA DE UMA DELEGAÇÃO DE TONGLING (CHINA) 

N.º 1423/04 Uma delegação da cidade de Tongling (China), com quem Leiria assinou um 
Acordo de Cooperação e Amizade em 20 de Outubro de 1999, estará de visita  a várias 
cidades da Europa e solicitou a esta Câmara que fosse recebida a fim de tratar de assuntos 
relacionados com a área da educação, tendo direccionado tal pedido para o sector do 
ensino profissional e secundário. 
 Face ao pedido, o Gabinete de Cooperação Externa e a Divisão de Educação 
diligenciaram para a concretização do solicitado, tendo sido marcadas reuniões de trabalho 
com os Conselhos Directivos da Escola Profissional de Leiria e da Escola Secundária 
Domingues Sequeira. 
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 Dado que a delegação chinesa, que integra o Vice-Presidente da Assembleia 
Municipal de Tongling, o Director do Gabinete de Assuntos Exteriores de Tongling, a 
Directora do Departamento da Educação de Tongling, o Presidente do Liceu N.º1 de 
Tongling, o Presidente da Escola Industrial de Tongling e um elemento do Gabinete de 
Assuntos Exteriores de Tongling, chegará a Lisboa na tarde do dia 21 de Outubro, sendo as 
aludidas reuniões efectuadas durante o dia 22 de Outubro. A partida da comitiva chinesa 
para a cidade de Nice (França), está prevista para a manhã do dia 23. 
 Assim, no âmbito do Acordo estabelecido com a cidade de Tongling, a Câmara de 
Leiria deverá suportar as despesas referentes à estada (alojamento e alimentação) desta 
delegação. 

A Câmara, após analisar o assunto referente à estad a da delegação de 
Tongling , no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade exist ente, delibera por 
unanimidade nos termos da alínea b) do n.º 4 do art .º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, suportar as despesas inerentes à presença  em Leiria desta delegação 
(alojamento e alimentação), delegando no Gabinete d e Cooperação Externa e na 
Divisão da Educação a elaboração do programa de aco rdo com o solicitado. 

** 

11ÈME DICTÉE JUNIORS INTERNATIONALE DE SAINT-MAUR-DES-FO SSÉS 

N.º 1424/04 À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a Câmara Municipal 
de Saint Maur-des-Fossés vai organizar, em 20 e 21 de Novembro de 2004, o 11ème Dictée 
Juniors Internationale e endereçou convite a esta Câmara para que Leiria se fizesse 
representar naquela prova de ditado.  
 O êxito alcançado pelos concorrentes de Leiria tem sido bastante satisfatório, pois, 
nas edições referentes a 2001 e 2002, obtiveram o 1º lugar e um honroso 2º lugar em 2003, 
participando nas provas representantes de Saint-Maur-des-Fossés (França), Ziguinchor 
(Senegal), La Louviére (Bélgica), Rimini (Itália), Hameln e Pforzheim (Alemanha) e Bognor 
Regis (Inglaterra). 
 Para a selecção do representante de Leiria para o presente ano, foram contactados 
os Conselhos Directivos do ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria, 
do Pólo de Leiria da Universidade Católica e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
(ESTG), para indicarem o melhor aluno em língua francesa. Dadas as informações 
prestadas por aqueles estabelecimentos de ensino superior, foi indigitado o aluno do 2º ano 
do curso de Tradução, FILIPE MIGUEL DAS NEVES BASTOS, da ESTG, para participar, no 
presente ano, no 11ème Dictée Juniors Internationale, pelo que deverá, esta Câmara, 
suportar as despesas inerentes à respectiva viagem. 

A Câmara, após analisar o assunto, delibera por una nimidade  nos termos 
da alínea f) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/ 99 de 18 de Setembro,  fazer representar 
a cidade de Leiria no 11 ème Dictée Juniors Internationale , a levar a efeito em Saint-
Maur-des-Fossés, de 20 a 21 de Novembro de 2004, at ravés do aluno do 2º ano do 
curso de Tradução da ESTG, FILIPE MIGUEL DAS NEVES BASTOS, suportando as 
despesas referentes à respectiva viagem. 

** 
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12ÈME SALON DES ARTISANS D’ART  DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS  

N.º 1425/04 A cidade de Saint-Maur-des-Fossés, de parceria com a Associação Saint-
Mauriense para o Desenvolvimento Económico e a Câmara de Ofícios do Vale do Marne, 
organiza, de 19 a 21 de Novembro de 2004, o 12ème Salon des Artisans d’Art, tendo 
endereçado convite a esta Câmara para Leiria se fazer representar naquele evento, com um 
ou dois artesãos. 
 Tem sido bastante frutuosa a presença de Leiria naquele certame, já que as 
actividades que ali têm sido representadas, a par das cidades de Ziguinchor (Senegal), La 
Louviére (Bélgica), Rimini (Itália), Hameln e Pforzheim (Alemanha) e Bognor Regis 
(Inglaterra), têm sido objecto de excelentes referências e permitido aos artesãos o contacto 
internacional. 
 Assim, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, considera-se de 
grande interesse a presença de Leiria no 12ème Salon des Artisans d’Art, pelo que foram 
abertas inscrições para os artesãos do Concelho de Leiria poderem participar. 
 Levando em linha de conta o critério que tem sido adoptado, ou seja, evitar a 
repetição, sempre que possível, do mesmo tipo de artesanato, no presente ano, propõe-se 
que a cidade de Leiria seja representada na modalidade de Panos e Bordados, por uma 
artesã, pelo que a Câmara deverá suportar as despesas inerentes à viagem. 

A Câmara, após analisar o assunto, delibera por una nimidade nos termos 
da alínea f) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/ 99 de 18 de Setembro , concordar com o 
proposto e fazer-se representar no 12ème Salon des Artisans d’Art , a levar a efeito em 
Saint-Maur- -des-Fossés, de 19 a 21 de Novembro de 2004, suportando as despesas 
inerentes à respectiva viagem. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – FREGUESIA DOS MARRAZES 

N.º 1426/04 Pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia dos Marrazes, Dr.ª Sofia 
Carreira, foi presente ao Executivo, uma proposta votada por unanimidade na Assembleia 
de Freguesia de Marrazes na sua Sessão Ordinária de 28 de Setembro de 2004, que a 
seguir se transcreve: 

“1.º Considerando a proposta apresentada pela Junta de Freguesia de Marrazes à Câmara 
Municipal de Leiria para reposição do trânsito na área do Arrabalde da Ponte; 

2.º Considerando a moção aprovada por esta Assembleia e em Sessão Ordinária de 30 de 
Abril de 2003; 

3.º Considerando que as reclamações dos habitantes, comerciantes e peões que circulam 
nesta área, têm razão de existir e são motivos de preocupação pública; 

4.º Considerando que a Freguesia de Marrazes tem direito à facilitação no acesso directo à 
sede da sua Freguesia, acesso este “cortado” aquando da alteração do trânsito há cerca de 
dois anos, efectuado pela Câmara municipal de Leiria; 
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5.º Considerando que os alegados pressupostos originais, que terão motivado a alteração 
de trânsito, nesta zona, não estão a ser cumpridos e passaram a ser motivo de problemas 
concretos no trânsito rodoviário e pedonal; 

A Assembleia de Freguesia de Marrazes, reunida em Sessão Ordinária em 28 de Setembro 
de 2004, delibera apoiar a proposta apresentada pela Junta de Freguesia, no sentido de ser 
reposto o trânsito nos dois sentidos, na via de acesso directo à Sede de Freguesia, no 
Arrabalde da Ponte, e solicita a sua concretização à Câmara Municipal de Leiria, com 
carácter de urgência.” 

Senhora Presidente da Junta de Freguesia dos Marrazes, Dr.ª Sofia Carreira, 
começou por esclarecer que esta deliberação surge após várias queixas de moradores e 
comerciantes da zona, que manifestaram de forma veemente o seu protesto pelas 
alterações introduzidas há cerca de 2 anos. 

Esta tomada de posição, levantou algum debate por parte do Executivo, 
nomeadamente: 

O Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes , defendeu que se deveria elaborar um 
estudo de tráfego, para então o Executivo tomar uma deliberação consistente. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque , considera que a situação actual na estrada 
N.ª Senhora do Amparo é a que mais satisfaz, não tendo comparação alguma quando a via 
tinha dois sentidos, pelo que não corresponde às razões para a alteração proposta. 

Não existem dados novos sobre a realidade local do trânsito, nada se baseou em novos 
estudos ou outros dados objectivos, não conhecendo qualquer reclamação da entidade que 
explora os transportes públicos, e não conhece qualquer constrangimento que obste a que a 
situação actual se mantenha. Referiu é que nada se fez após a presente alteração ao 
trânsito. A requalificação da estrada nunca foi feita, a sinalização devida nunca foi colocada 
de forma a limitar o estacionamento abusivo e os passeios para os peões nunca foram 
criados. Alterou-se o sentido do trânsito e nada mais se fez, nem sequer retirar a divisória 
dos dois sentidos junto à rua da Matinha Constatou que existe um afluxo maior em 
determinados períodos do dia no acesso aos correios, os quais, em sua opinião, já deviam 
estar situados na Zicofa, como é o seu desejo e o sentido da deliberação na Câmara, não 
compreendendo a sua permanência no local. Contudo, a alteração não deverá acarretar 
qualquer impedimento no acesso à Rotunda do Arrabalde nem na actual proibição de 
circulação na rua Figueira da Foz. 

A Câmara depois de debater o assunto, delibera por unanimidade repor os 
dois sentidos na rua do Amparo, encarregando os Ser viços responsáveis de dar 
cumprimento à deliberação, devendo ser dado conheci mento à PSP e Bombeiros 
Municipais. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 1427/04 Presente o pedido da Escola EB1 n.º 2 de Leiria (Escola Amarela) solicitando 
a cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva para os dias 16, 17 e 18 de 
Dezembro de 2004 para ensaios e realização da sua Festa de Natal. 
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A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera  por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à Escola EB1 n.º 2 de Leiria 
(Escola Amarela) mas apenas no dia 17 das 14h00m às  17h30m para ensaios e no dia 
18 das 09h00m às 13h00m para a Festa de Natal, nos termos do Regulamento e a 
expensas próprias. 

** 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

COMEMORAÇÕES DOS TRINTA E CINCO ANOS DA INTERNET 

N.º 1428/04 Retirado 

** 

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

** 

N.º 1429/04 PROCº N.º 1204/03  

De GUERGIL - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , LD.ª 
com sede na Urbanização da Encosta – Rua cidade de Olivença, Lotes 14 e 15, freguesia 
de Leiria, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio Administrativo ao 
Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não se pronunciou 
sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 2476, de 15/03/2004, desta 
Câmara Municipal.  

A Câmara, atendendo a que a requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir o projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para 
construção de um edifício habitacional e comercial,  a levar a efeito em Olhalvas, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e c) do n.º 1 e n.º 4 do 
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dez embro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivo s já referidos na deliberação 
tomada em 01/03/2004, transmitida através do ofício  n.º 2476, de 15/03/2004, desta 
Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS – ALTE RAÇÃO DA 
PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO E ACTUALIZAÇÃO DA COMISSÃO  DE ANÁLISE DE 
PROPOSTAS APRESENTADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 2004- 08-16. 

N.º 1430/04 Presente uma alteração à proposta de reformulação e actualização da 
Comissão de Análise de Propostas, apresentada em reunião de Câmara de 2004-08-16 
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pelo Director do Departamento de Obras Municipais, por motivos de conveniência de 
serviço. 

A Câmara analisou o assunto, e concordando com a al teração à proposta, 
apresentada, delibera por unanimidade proceder à de vida alteração, ficando assim 
constituídas as Comissões de Abertura e Análise de Proposta da seguinte maneira : 

Comissão de Abertura de Propostas: 
- Presidente  - Fernando Eduardo Loureiro Malhó - E ng.º Civil 
- Vogal  - Laura da Conceição Costa - Chefe de Divi são 
- Secretária  - Maria Angélica Pereira Gomes - Chef e de Repartição 
- Suplentes  - Maria Augusta Gameiro S. Sousa – Che fe Sec. Reg. Sub. 

- Hélia Maria Farto Ribeirete – Assistente Adm. Esp ecialista 
Comissão de Análise de Propostas: 
- Presidente  - Laura da Conceição Costa - Chefe de  Divisão 
- Vogal  - Manuel Ribeiro dos Santos – Eng.º Técnic o Civil 
 - Maria do Carmo Graça Will Pires S. Bandeira - En g.ª Civil 
- Suplentes -  - Sucena Maria Guarda Domingues Arei a– Eng.ª Geologa 

- Susana Manuel Cabral Carvalho Sobreiro – Eng.ª Ci vil 

** 

INCUBADORA D. DINIS – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO EM PREENDEDORISMO, 
INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 

N.º 1431/04 A Câmara, na sequência da sua deliberaç ão n.º 899/04, de 21 de Junho 
de 2004, pela qual aprovou os estatutos da associaç ão “Incubadora D. Dinis – 
Associação para a Promoção Empreendedorismo, Inovaç ão e Novas Tecnologias” e 
considerando autorização concedida pela Assembleia Municipal de Leiria, em sua 
sessão de 29 de Junho de 2004, para o Município de Leiria integrar a referida 
Associação, bem como o teor da escritura pública de  constituição da mesma, delibera 
por unanimidade autorizar o pagamento da participaç ão do Município de Leiria em 
quatro unidades de participação, no valor de €2.500  cada, num total de €10.000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1432/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um  voto de profundo pesar, ao funcio nário desta Câmara Municipal, 
Manuel Caetano Bento, pelo falecimento de sua filha , tendo a Câmara  deliberado por 
unanimidade concordar. 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezanove horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 
Acta que eu, SÉRGIO SILVA, Director de Departamento de Administração Geral, mandei 
escrever e subscrevo. 
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Leiria e Departamento de Administração Geral, a 11 de Outubro de 2004 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 


