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Acta n.º 31 
Aos vinte dias do mês de Setembro 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. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

** 

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

** 

As Senhoras  Vereadoras, Dr.ª Maria Manuela Miranda Marques dos Santos 
Góis Graça e  Eng.ª Isabel Maria De Sousa Gonçalves dos Santos, estiveram ausentes da 
reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

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 Adaíl Silva, 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. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 
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1617/98 MANUEL FRANCISCO DA SILVA PEREIRA 

1107/01 LITORALTUR – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

1186/02 FILIPE DA COSTA NEVES 

363/04  LEIRIREAL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 

477/04  ALBINO DE JESUS ANTUNES 

765/04  ADELINO RODA RODRIGUES PEREIRA 

772/04  MANUEL JORGE CAETANO 

PONTO NÚMERO DOIS 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS LIND. DE OBRAS PARTICULARES: 

18/04 SORGILA – SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A. 

19/04 FIRMA JOSÉ DA LUZ SILVA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

452/70  FAUSTINO RODRIGUES MANSO E OUTRO 

3/87  JOÃO DE DEUS RIBEIRO 

31/97  EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 

13/98  INFRALEIRIA – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 

25/03  CONSTRUÇÕES – J.J.R. & FILHOS, LD.ª 

PONTO NÚMERO QUATRO 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T 54/2000 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA 
MARTINELA – ARRABAL – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

T 50/2003 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM MÉDIA TENSÃO À ZONA 
DESPORTIVA – LIGAÇÃO À SUBSTAÇÃO DE ANDRINOS – LEIRIA – 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MENOS 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1198/04, DE 30 DE AGOSTO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- 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 
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- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE 
SANEAMENTO - SMAS 

- PROJECTO DE PROTOCOLO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA 
DE TERRENO SITA NO CASAL DE SANTO ANTÓNIO 

PONTO NÚMERO SETE 

- RANCHO FOLCLÓRICO DOS SOUTOS DA CARANGUEJEIRA – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

-  UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA – 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 

PONTO NÚMERO OITO 

-  RECEPÇÃO DO CALOIRO 2004 – ENT. 25797/2004 

-  PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E O NÚCLEO REGIONAL DE 
LEIRIA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL 

- CAMPANHA DO CONDUTOR DESIGNADO 100% COOL – ENTFE. 2399/2004 

- CENTRO SOCIAL BAPTISTA DE LEIRIA – SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE –   
ENT. 26057/2004 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BENEFICIAÇÃO DO LAVADOURO DA JUNTA DE FREGUESIA DA ORTIGOSA 

- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORES DO 
TERRITÓRIO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO 
MUNICÍPIO, DO TERRENO DESTINADO À CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE 
SUPERFÍCIE EM SUBSOLO, PARA A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 
PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA 
VIATURAS LIGEIRAS, NO LARGO DA FONTE LUMINOSA – CONCESSÃO DE 
EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE – ALTERAÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO TOMADA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE 
NOVEMBRO DE 1999 

- ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DA 
CIDADE DE LEIRIA: DEFINIÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO 
TARIFADO À SUPERFÍCIE 

- ALTERAÇÃO AO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA JUNTA DE FREGUESIA DE AZOIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO – DIA 26 DE SETEMBRO 
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PONTO NÚMERO DOZE 

- ABERTURA DE CONTA – FSE/FORAL 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ISENÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA OBRAS 
REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELOS PROPRIETÁRIOS EM IMÓVEIS 
LOCALIZADOS NA ÁREA DECLARADA CRITICA. 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- TÁXIS – CONTAGEM DE PREÇOS ATRAVÉS DE TAXÍMETROS 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- ALTERAÇÃO DA MORADA DA SEDE SOCIAL DA LEIRISPORT, E.M. 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO 

** 

No Período Antes da Ordem do Dia, foi presente pela Senhora Presidente um pedido 
formulado pelo Sr. Dr. José Manuel Carraça da Silva que a seguir se transcreve: 

“Exm.ª Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

José Manuel Carraça da Silva, vereador da Câmara Municipal de Leiria, eleito na lista do 
Partido Socialista, vem, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 77.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
por razões de ordem profissional que se prendem com actividades extraordinárias ligadas à 
sua participação na Comissão Especializada das Escolas Superiores de Educação, no 
âmbito do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, solicitar a 
suspensão do seu mandato por um período de 60 dias, a contar da data da apresentação 
do presente pedido. 

Leiria, 17 de Setembro de 2004.” 

Em conformidade, e após o deferimento do pedido atrás transcrito, tomou posse o novo 
vereador, Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes , ao qual a Senhora Presidente deu 
as boas vindas, manifestando toda a sua disponibilidade para algum apoio que considere 
necessário.  

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1293/04 PROC.º N.º 1617/98 - (fl. - 627) 

De MANUEL FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua de Santo 
António, n.º 123 C, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação 
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urbanística que consta do pedido de licença para legalização da alteração levada a efeito 
numa moradia, sita no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/09/2004, e face ao disposto 
no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de D ezembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura para legalização das alterações lev adas a efeito na moradia acima 
referida e, autorizar o respectivo licenciamento, d evendo previamente à emissão da 
autorização de utilização regularizar a situação re lativamente ao muro do lado poente. 

** 

N.º 1294/04 PROC.º N.º 1107/01 - (fl. - 700) 

De LITORALTUR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LDA, com sede em 
Santo Antão, concelho da Batalha, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um edifício de habitação 
numa parcela a destacar, a levar a efeito na Rua da Malaposta, Cruz da Areia, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/09/04, e face ao disposto no 
artigo 20.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 delibera por unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura e autorizar o respectivo licenciamento  da alteração ao edifício acima 
referido, devendo apresentar previamente à emissão do alvará de licença o seguinte: 

1.º memória descritiva; 
2.º esclarecimentos quanto à estimativa de custo e calendarização 

relativamente aos trabalhos propostos; 
3.º planta de implantação com a totalidade da propr iedade devidamente 

delimitada, sem indicação a tardoz de “futuro arrua mento”. 

** 

N.º 1295/04 PROCº N.º 1186/02 - (fl. - 746) 

De FILIPE DA COSTA NEVES, residente na Rua do Pinhalzinho, Lote 3, 
freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da Repartição Administrativa de 
Apoio ao Departamento de Obras Particulares, acerca do erro detectado na medição da 
área do edifício habitacional a levar a em Leiria-Gare, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta o previsto no 
Orçamento do ano de 2004, classificação 06.02.03.01  (outras despesas 
correntes/restituições), delibera por unanimidade a utorizar a restituição de €1.824,92, 
ao Sr. Filipe da Costa Neves, importância relativa à diferença cobrada em excesso no 
acto do levantamento do alvará de licença de obras n.º 754/04, datado de 10 de 
Setembro, uma vez que, face à informação prestada p elo Sector de Medições datada 
de 14/09/2204, foi medida a área de 3485m 2, quando devia ter sido apenas 761,25m 2. 

Face à deliberação tomada, deverão os respectivos S erviços proceder à 
rectificação do alvará em causa, de acordo com os n ovos dados. 
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** 

N.º 1296/04 PROC.º N.º 363/04 - (fl. - 64) 

De LEIRIREAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na 
Estrada da Base Aérea, n.º 336 – 2.º P, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alterações num 
conjunto habitacional de 5 moradias em banda e construção de tanque, anexo e muros de 
vedação, a levar a efeito em Martingil ou Ladeira da Costa, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/09/04, 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 das alterações do con junto habitacional e ainda 
referente à construção de tanque, anexo e muros de vedação, condicionado ao 
seguinte: 

1.º reformular o projecto apresentado, relativament e ao anexo proposto 
junto ao limite da propriedade do lado sul, não dev endo o mesmo exceder 3,50m de 
altura; 

2.º prever a execução de impasse do lado sul da pro priedade (no limite da 
zona de circulação na frente das habitações), a fim  de se garantir o cumprimento do 
disposto no artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 64/90, d e 21 de Fevereiro; 

3.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p elo IEP-Instituto de 
Estradas de Portugal e EDP-Distribuição de Energia,  S.A.,(os quais devem ser 
transmitidos ao requerente); 

4.º apresentar os projectos de especialidades respe ctivos no prazo de 6 
meses. 

** 

N.º 1297/04 PROC.º N.º 477/04 - (fl. - 43) 

De ALBINO DE JESUS ANTUNES, residente em Estrada de Fátima, 2 – Vale 
Real, Reguengo do Fétal, concelho da Batalha, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia 
unifamiliar e muros, a levar a efeito na Rua da Vinha, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia unifamiliar e muros acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º prever a cedência ao domínio público do espaço na frente da 
propriedade de modo a garantir uma largura de arrua mento de 6,50m, acrescido de 
passeio com o mínimo de 1,50m, devendo assegurar o alinhamento com o previsto 
para os arranjos exteriores da propriedade confinan te do lado Nascente (Processo de 
Obras n.º 1556/01); 
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2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (segurança contra incêndios) artigos 22.º  e 47.º (relativamente à 
disponibilidade de água e meios de extinção de incê ndios); 

3.º apresentar os projectos de especialidades no pr azo de 6 meses; 
4.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €3.000,00 , a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a autorização de 
utilização deverão executar-se as infra-estruturas na frente da propriedade junto ao 
arruamento (alargamento de via e passeio), devendo os referidos trabalhos ser 
acompanhados pela D.O.M. e apresentar certidão da C onservatória rectificada, face 
ao indicado no ponto n.º 1. 

** 

N.º 1298/04 PROC.º N.º 765/04 - (fl. - 44) 

De ADELINO RODA RODRIGUES PEREIRA, residente na Rua do Lapedo, 
297, lugar de Lapedo, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de um armazém e 
muros de vedação, a levar a efeito em Cova das Faias, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 16/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício  numa zona definida no PDM como  Áreas Industriais. 

Analisado o pedido sob o ponto de vista urbanístico bem como ao abrigo do 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 177/01 de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º o pedido apresentado não cumpre com o disposto na alínea b) do n.º 4 do  
artigo 49.º do Regulamento do Plano Director Municipal,  relativamente  ao afastamento ao 
limite da propriedade; 

2.º os artigos matriciais não se encontram anexados, devendo apresentar-se um 
único artigo para a totalidade da propriedade; 

3.º não é apresentada  declaração  comprovativa de inscrição do técnico em 
associação pública de natureza profissional; 

4.º não se esclarece quanto ao que se pretende armazenar; 
5.º não se esclarece quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos 

previstos no Decreto-Lei n.º .66/95 de 8 de Abril,  relativamente à segurança contra 
incêndios nos espaços de estacionamento na cave; 

Assim e 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 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei. n.º 177/01 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 informar o requerente que, no caso de  rectificação do acima 
indicado, o pedido carecerá ainda de parecer do IEP -Instituto de Estradas de Portugal  
e Serviço Nacional de Bombeiros. 

** 

N.º 1299/04 PROC.º N.º 772/04 - (fl. - 28) 

De MANUEL JORGE CAETANO, residente na Rua Vale da Vinha, n.º 13 – Chã, 
freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para legalização de alteração de um edifício para habitação 
colectiva, em construção em Covinha de Baixo, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 16/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares que depois de analisado o pedido sob o ponto de vista 
urbanístico e ao abrigo do disposto no 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, considera-se que: 

1.º o projecto agora apresentado refere-se às alterações ao projecto 
anteriormente aprovado por deliberação de câmara de 1/10/97 e respeitante ao processo de 
licenciamento n.º 617/97; 

2.º de acordo com os elementos constantes no referido processo e deliberação 
de aprovação prevê que o acesso ao empreendimento em causa era efectuado através de 
um arruamento a executar do lado norte/nascente através do qual se assegurava a ligação 
à Rua do Arieiro, sendo igualmente referida a necessidade de cedência da área junto à 
edificação e no seguimento do referido arruamento a executar; 

3.º com base nos elementos apresentados verifica-se que o arruamento acima 
indicado (através do qual se efectua a ligação à Rua do Arieiro) não se encontra 
devidamente dimensionado nem infraestruturado, havendo um estrangulamento do mesmo. 
A restante área prevista ceder para arruamento, estacionamento e passeio junto ao edifício, 
encontra-se significativamente reduzida face ao anteriormente previsto (deliberação de 
câmara de 1/10/97); 

4.º a certidão da Conservatória apresentada não refere a confrontação com 
caminho público ou arruamento quer do lado norte, quer do lado sul; 

5.º o projecto não se encontra correctamente instruído:  
a) no que se refere à identificação dos usos dos espaços, dimensões e áreas 

nos termos do previsto no art.º 5.º e 6.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 
b) com vermelhos e amarelos nos termos do previsto na legislação em vigor face 

às alterações propostas para o edifício, nomeadamente caixas de escadas, não se 
esclarecendo ainda quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos previstos no 
Decreto-Lei n.º 66/95 de 8 de Abril (segurança contra-incêndios no piso de estacionamento); 

6.º nestas condições e não se verificando os pressupostos que fundamentaram 
o parecer favorável anterior destes serviços, e considerando-se ainda que a solução 
proposta para o edifício e nova implantação decorrente da alteração dos limites da 
propriedade não é viável sob o ponto de vista urbanístico, e porque não é cumprido o 
disposto no artigo 67.º do Regulamento do Plano Director Municipal, no que se refere aos 
estacionamentos junto à via pública, emite-se parecer desfavorável propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nos n.º 1, 4 e  5 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
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n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01 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. 

Mais delibera informar o requerente que, no caso de  pretender o 
licenciamento de muros (estabilização), deverá apre sentar pedido devidamente 
instruído para o efeito. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1300/04 PROC.º LIND. N.º 18/04 - (fl. - 178) 

De SORGILA - SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A., com sede na Rua Principal n.º 
1420, freguesia de Bidoeira de Cima, 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  16/09/04, delibera por 
unanimidade  nomear para integrar o Grupo de Trabal ho acima referido, o Sr. Eng.º 
José Manuel Quintal, Chefe da Divisão de Instrução de Processos e Fiscalização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1301/04  PROC.º LIND. N.º 19/04 - (fl. - 54) 

De FIRMA JOSÉ DA LUZ SILVA, com sede na Rua das Alminhas, Várzeas, 
freguesia de Souto da Carpalhosa, 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  16/09/04, 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. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 
Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1302/04 PROC.º LOT. N. º 452/70 (fl.586) 

De Faustino Rodrigues Manso e Outro, acompanhado de um requerimento de 
Alfredo Augusto dos Ramos  residente na Rua Poeta José Marques da Cruz, lote 102, 
Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao loteamento sito em Cruz da Areia, a solicitar 
alterações ao Lote 102, que consistem: 

1- No aumento da área de implantação em 65.8m2; 
2- No aumento da área de habitação em 47.60m2; 
3- No aumento da área total de construção em 233,4m2; 
4- No aumento de um piso em cave. 
 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
da Divisão de Urbanismo, datada de 15/09/2004 e ten do decorrido o período de 
discussão pública, sem oposição, delibera por unani midade aprovar as alterações 
requeridas e autorizar a emissão do Aditamento ao A lvará de acordo com o Decreto-
Lei. N.º 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações  introduzidas pelo Decreto-Lei. 
N.º 177/01 de 04 de Junho, condicionado ao pagament o de €170,00 a favor da Câmara 
Municipal de Leiria como compensação por área não c edida para equipamento, 
atendendo ao aumento da área de construção. 

** 

N.º 1303/04 PROC.º LOT. N.º 3/87 - (fl.162) 
De João de Deus Ribeiro, acompanhado de um requerimento de ARMINDO 

CARREIRA MELRO  (na qualidade de procurador de Palmira Estrela Rodrigues) residente 
em Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira a solicitar alterações ao loteamento sito 
em Casal do Ralha, freguesia de Parceiros. 

O requerente solicita a anulação dos elementos anteriormente entregues e 
apresenta alteração ao lote n.º 1 do loteamento que consiste  na criação de um telheiro com 
56 m² (folha 162). 

O requerente apresenta ainda esclarecimento, através da tabela de valores na 
planta apresentada (folha 153) da área de construção do lote, que é 2x120 m². 

A alteração requerida tem enquadramento no PDM e não são alterados os 
restantes parâmetros urbanísticos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 15/09/2004 de libera por unanimidade aprovar 
a alteração requerida. 

** 

N.º 1304/04 PROC.º LOT. N.º 31/97 - (fl.1034) 
De Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A., acompanhado de um 

requerimento de REGICONSTROI – CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA  
com sede na Rua Maria da Graça Lúcio da Silva n.º 3 2.º Esq em Leiria a solicitar a junção 
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da Planta de Síntese alterada referente ao loteamento sito em Quinta da Carvalha, 
freguesia de Parceiros. 

Trata-se de alteração à cota de soleira do lote 88 (folha 1034) de 55.50 m para 
56.00 m, motivada pela correcção da cota do impasse. 

Não são alterados os restantes parâmetros urbanísticos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 15/09/2004 de libera por unanimidade aprovar 
a alteração requerida. 

** 

N.º 1305/04 PROC.º LOT. N. º 13/98- (fls. 797) 
De Infraleiria – Promoção Imobiliária, Lda, acompanhado de um requerimento 

de Lubrigaz, Lda,  com sede em Rua capitão Mouzinho de Albuquerque, 38 a 42, freguesia 
de Leiria, a solicitar alteração à cota de soleira do lote 1, referente ao loteamento sito em 
Casal do Cego, freguesia de Marrazes: 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 15/09/2004 de libera por unanimidade 
autorizar a alteração requerida.  

** 

N.º 1306/04 PROC.º LOT. N.º 25/03 - (fl.52) 
 
Retirado 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

T – 54/2000 - REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃ O DA ESTRADA DA 
MARTINELA - ARRABAL. - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTR ATO. 
N.º 1307/04 Nos termos do art.º 116 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 02 de Março, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra, a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Leiria e a Empresa CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e porunanimidade delibe ra: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato.  

** 



 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2004.09.20 

.0001338(15) 

T – 50/2003 - ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA EM M ÉDIA TENSÃO Á ZONA 
DESPORTIVA – LIGAÇÃO À SUBSTAÇÃO DE ANDRINOS – LEIR IA - INFORMAÇÃO 
SOBRE TRABALHOS A MENOS. 
N.º 1308/04 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a menos 
no valor de € 3.162,33 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a menos no val or de €3.162,33 + IVA devendo dar-
se conhecimento à firma PINTO & BENTES, S.A. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1309/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 17 de Setembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €2.753.874,40, sendo de Operações 
Orçamentais €2.134.434,16 e de Operações de Tesouraria €619.440,24. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1310/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 13 a 17 de Setembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 7070, 7494, 7496, 7498 a 7502, 7521, 7522, 7524 a 7529, 7532, 
7533, 7558, 7561, 7586, 7598, 7599, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 444, 
458, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 5011, 5012, 5022, 5163, 5164, 5299, 
5405, 5547, 5649, 5715, 5725, 5746, 5747, 5847, 5894, 5965, 6056, 6057, 6135, 6138, 
6141, 6146, 6151, 6160, 6165, 6166, 6168, 6182, 6207, 6215, 6217, 6222, 6223, 6227, 
6277, 6395, 6708, 6720, 6722, 6791, 6936, 6937, 6940 a 6943, 6955, 6957, 6967, 6988, 
6996, 7030, 7035, 7076, 7113, 7122, 7168, 7201, 7235, 7239, 7245, 7261 a 7265, 7268, 
7273, 7275, 7277 a 7279, 7281, 7290, 7291, 7298 a 7300, 7308, 7309, 7312, 7317, 7321, 
7323, 7324, 7327, 7328, 7330 a 7333, 7335, 7338 a 7342, 7344, 7348, 7349, 7358 a 7360, 
7362, 7364, 7368 a 7373, 7375 a 7399, 7401 a 7416, 7418 a 7422, 7424 a 7439, 7441 a 
7448, 7453 a 7456, 7458 a 7471, 7476, 7478 a 7493, 7495, 7497, 7621, no valor total de 
€1.082.916,33 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 1198/04, DE 30 DE AGOST O 
N.º 1311/04 A Deliberação n.º 1198/04, da Acta n.º 28 da reunião de Câmara de 
2004/08/30, contém imprecisões que importa rectificar: 

Assim, onde se lê  “Presente o processo relativo a um terreno para ampliação do 
cemitério de Milagres.  
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A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por unanimidade 
transferir o montante de €15.000,00 para a Junta de Freguesia de Milagres, para aquisição 
do terreno do cemitério de Milagres, ao abrigo do disposto no artigo 64º, n.º 6º, alínea b) da 
Lei n.º 169/99, de 28 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.” 

Dever-se-á ler:  ” Presente o processo referente à aquisição de um terreno para a 
construção do cemitério da Mata, freguesia de Milagres. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por unanimidade 
transferir o montante de €15.000,00 para a Junta de Freguesia de Milagres, para aquisição 
do terreno para construção do cemitério da Mata, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 
6º, alínea b) da Lei 169/99, de 28 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.” 

A Câmara delibera, por unanimidade proceder à recti ficação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

**- 

PONTO NÚMERO SEIS 

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

N.º 1312/04 Retirado 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque solicitou o organigrama do quadro de pessoal 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, bem como o estudo realizado pela 
Secção de Pessoal que deu origem ao assunto referido em epígrafe. 

** 

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

N.º 1313/04 Retirado 

** 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE SAN EAMENTO – 
SMAS 

N.º 1314/04 Presente a proposta de alteração em epígrafe, acompanhada do ofício dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento n.º 6336 que a seguir se transcreve: 

ALTERAÇÃO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO 

Exmª Senhora: 

Levamos ao conhecimento de V.Ex.ª  o teor da reunião do Conselho de Administração 
realizada em sua reunião de 13 de Setembro do corrente: 

Presente a proposta de Alteração da Taxa de Conservação de Saneamento, decorrente da 
aplicação do novo Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), que procedeu à 
actualização dos valores patrimoniais dos prédios urbanos de acordo com a Portaria N.º 
1337/2003 de 5 de Dezembro. Esta actualização origina consequentemente, um aumento 
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significativo do valor da Taxa de Conservação de Saneamento, a manter-se a sua aplicação 
na percentagem de 2% sobre o valor patrimonial, conforme aprovação da Assembleia 
Municipal em sessão de 7 de Janeiro de 1999. 

O Conselho de Administração, após análise detalhada da informação prestada pela 
Directora Delegada e que não se transcreve por ficar arquivada na pasta anexa ao presente 
livro de actas, deliberou por unanimidade que a Taxa de Conservação de Saneamento de 
Saneamento a vigorar a partir do ano de 2004 será: 

Valor patrimonial até €7.500  ---> Taxa de Conservação = €10 

Valor patrimonial >= 7.500 e <10.000 --->Taxa de Conservação = €15 

Valor patrimonial >= 10.000 e <20.000 --->Taxa de Conservação = €20 

Valor patrimonial >= 20.000 e <30.000 --->Taxa de Conservação = €40 

Valor patrimonial >= 30.000 e <40.000 --->Taxa de Conservação = €60 

Valor patrimonial >= 40.000 e <50.000 --->Taxa de Conservação = €80 

Valor patrimonial >= 50.000 e <60.000 --->Taxa de Conservação = €100 

Valor patrimonial >= 60.000 e <75.000 --->Taxa de Conservação = €120 

Valor patrimonial >= 75.000       --->Taxa de Conservação = €150 

Mais informamos o teor da deliberação tomada pelo Conselho de Administração e sua 
reunião de 20 de Setembro de 2004: 

O Conselho de Administração, na sequência da deliberação tomada em sua reunião de 13 
de Setembro último, deliberou por unanimidade, o seguinte: 

1 – A Taxa de Conservação de Saneamento, será paga pelo proprietário ou usufrutuário do 
prédio ou do fogo, através dos meios de cobrança postos à disposição no momento, tendo 
por base o valor patrimonial do prédio ou do fogo, fixado no ano anterior ao do lançamento. 

2 – O pagamento da Taxa de Conservação de Saneamento, do ano de 2004, será posta à 
cobrança na sua totalidade, em Novembro do mesmo ano, sendo dada a possibilidade, a 
quem o solicitar, de ser paga em duas prestações, sem qualquer acréscimo de custo, a 
primeira a cobrar em Novembro de 2004 e a segunda em Janeiro de 2005. 

3 – Enviar todo o processo para a Câmara Municipal de Leiria, para apreciação e posterior 
aprovação por parte da Assembleia Municipal nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53º 
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 A/2002 
de 11 de Janeiro.” 

 A Câmara depois de analisar a proposta, delibera po r maioria, com a 
abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Hélder Roque e Dr. Gonçalo Lopes, aprovar 
a de Alteração da Taxa de Conservação de Saneamento  e submetê-la à Assembleia 
Municipal para aprovação, em conformidade com a alí nea e) do n.º 1 do artigo 53º da 
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações  introduzidas pela Lei n.º 5 A/2002 
de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
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PROJECTO DE PROTOCOLO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UMA P ARCELA DE 
TERRENO SITA NO CASAL DE SANTO ANTÓNIO 

N.º 1315/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

RANCHO FOLCLÓRICO DOS SOUTOS DA CARANGUEJEIRA - PED IDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 
N.º 1316/04 Presente o ofício do Rancho Folclórico dos Soutos da Caranguejeira, datado 
de 04/09/13, com ENT. 26749/04, 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 11 de Setembro de 
2004. 

** 

UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRA TUITA DO AUTOCARRO 
DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 
N.º 1317/04 Presente o ofício da União Desportiva de Leiria, datado de 07-09-04, com 
ENT. 26081/04, 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 18 de Setembro de 
2004. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 
N.º1318/04 Presente o fax. do Junta de Freguesia de Leiria, datado de 02-09-04, com 
ENT. 3198/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera unanimidade autorizar a cedência  com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 23 
de Setembro de 2004. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RECEPÇÃO AO CALOIRO 2004 - ENT.25797/2004 
N.º 1319/04 Pelo Gabinete de Apoio à Presidência e pela Sr. Vereadora Dr.ª Neusa 
Magalhães, é presente em Reunião de Câmara de 20 de Setembro de 2004 a carta da 
Organização da Recepção ao Caloiro 2004 (ENT.2004/25797) com o projecto da Recepção 
ao Caloiro 2004, que decorrerá entre os dias 11 e 17 de Outubro. 
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A Edição 2004 será constituída, fundamentalmente, pelos seguintes eventos: 

1. Noites da Recepção ao Caloiro 2004 – Recinto do Caloiro – Porto Moniz, Leiria (11 a 
17 de Outubro) 

Conjunto de concertos a decorrer todas as noites da Recepção ao Caloiro 2004, 
seguidos de festa com DJ´s. O local deste evento é o espaço situado entre o IC2 e a 
empresa Autoleiria. 

2. Desfile do Caloiro 2004 – Cidade de Leiria (14 de Outubro) 

Desfile a ter lugar no dia 14 de Outubro, com início às 14h00 e com o seguinte 
percurso: 

Rotunda de Porto Moniz; 
Rua Dr. João Soares; 
Largo da República; 
Rua de Alcobaça; 
Largo Cândido dos Reis; 
Rua Marechal Gomes da Costa; 
Rua da Graça; 
Praça Rodrigues Lobo; 
Largo 5 de Outubro de 1910; 
Jardim Luís de Camões. 

De acordo com a alínea j) do n.º 1.1 do despacho de delegação de competências da Sr.ª 
Presidente da Câmara, de 18 de Janeiro de 2002, prevista na alínea h) do n.º 3 do art.º 70.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 
11 de Janeiro e de acordo com a subdelegação de competências conferida pela Sr.ª 
Presidente em despacho de  20 de Janeiro de 2004, conforme Edital n.º 17/04, com 
competência delegada pela Câmara Municipal de Leiria, por deliberação n.º 2465/03, de 22 
de Dezembro de 2003, prevista no n.º 1 do art.º 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de 
Dezembro, a Sr.ª Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia ____ de Setembro, 
despacho de autorização para a realização dos espectáculos das Noites da Recepção ao 
Caloiro 2004 e autorização para a realização do Desfile do Caloiro 2004, com o seguinte 
teor: 

1. Noites da Recepção ao Caloiro 2004 – Recinto do Caloiro – Porto Moniz, Leiria (11 a 
17 de Outubro) 

Autorizar que o horário máximo de funcionamento seja fixado, à semelhança da 
edição anterior, entre as 05,30 – 06,00 horas na sexta-feira e sábado e entre as 4,30 
– 05,00 horas durante os restantes dias da semana, devendo a organização 
providenciar junto da PSP para que diariamente tudo de desenrole dentro da 
normalidade, nomeadamente à entrada e saída do recinto. 
A emissão da licença de funcionamento de recinto improvisado deverá ser 
condicionada à apresentação, pela requerente, de seguro-caução ou cheque, na 
Tesouraria desta Câmara Municipal, no valor de €250,00 para salvaguardar a 
eventual degradação do espaço público junto da saída do recinto e danos nos 
equipamentos da Câmara Municipal. 

2. Desfile do Caloiro 2004 – Cidade de Leiria (14 de Outubro) 
Autorização para a realização do percurso, que foi previamente acordado com a 
PSP, devendo ser presente a Reunião de Câmara a autorização para efectuar as 
necessárias alterações ao trânsito. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2004.09.20 

.0001343(20) 

No que respeita aos já habituais apoios logístico e financeiro, para a realização da 
“Recepção ao Caloiro 2004 “, propõe a Senhora Presidente que se atribua o seguinte: 

1. Noites da Recepção ao Caloiro 2004 – Recinto do Caloiro – Porto Moniz, Leiria (11 a 
17 de Outubro) 

- Preparação e nivelamento do terreno do Recinto, salvaguardando as respectivas 
passagens pedonais e motorizadas; 

- Colocação de vedação física e visual em parte do perímetro do Recinto; 
- Execução de rede de abastecimento de água no Recinto; 
- Electrificação e montagem da armaduras e tomadas nas barracas a colocar no 

Recinto; 
- Iluminação do Recinto e da zona exterior do Recinto e imediações; 
- Assistência técnica diária (electricista) para as estruturas eléctricas instaladas no 

Recinto, cuja montagem seja da responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria,  
durante o período correspondente às actividades aí decorrentes; 

- Transporte de grades metálicas para o Recinto; 
- Transporte de barracas metálicas; 
- Limpeza diária do Recinto; 
- Limpeza e recolha diárias das águas residuais urbanas inerentes às casas de banho 

móveis do Recinto, bem como respectiva manutenção e desinfecção diárias das 
mesmas, exceptuando os consumíveis que deverão ser assegurados pela 
Organização; 

- Disponibilização de um posto de triagem para socorros, incluindo uma ambulância, 
junto ao Recinto, durante as actividades; 

- Disponibilização de uma viatura de combate a incêndios de primeira intervenção; 
- Solicitação de reforço policial no Recinto durante as actividades. 
- Atribuição de apoio financeiro de € 3.250 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Euros), 

para fazer face a despesas com a organização, a atribuir à Associação de 
Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria.  

2. Desfile do Caloiro 2004 – Cidade de Leiria (14 de Outubro) 

- Acompanhamento, para efeitos de limpeza publica, do trajecto percorrido pelo 
Desfile do Caloiro 2004; 

- Solicitação de reforço policial durante o Desfile; 
- Solicitação da presença dos Bombeiros durante o Desfile. 

A Câmara toma conhecimento do Despacho da Sr.ª Vere adora Dr.ª Neusa 
Magalhães e delibera por unanimidade o seguinte: 

Tendo em consideração que, nos termos da alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os Municípios  dispõem de atribuições nos 
tempos livres e desporto, será prestado o apoio log ístico e financeiro nos termos da 
proposta da Sr.ª Presidente. 

Autorizar as alterações ao trânsito necessárias par a a realização do Desfile 
do Caloiro 2004, devendo previamente serem cumprido s, pelos requerentes, os 
seguintes pontos: 

• Sensibilização de todos os participantes para o res peito às demais 
pessoas e aos patrimónios público e privado; 
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• Apresentação de seguro-caução ou cheque, na Tesoura ria desta Câmara 
Municipal, no valor de € 250,00 para salvaguardar a  eventual degradação dos espaços 
públicos no percurso do Desfile do Caloiro 2004. 

Deverá ainda ser dado conhecimento da deliberação à  PSP, assim como às 
diversas entidades, serviços públicos ou concession árias, que possam ser afectadas 
pelas alterações ao trânsito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E O NÚCLEO REGIONAL DE L EIRIA DA 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL 

N.º 1320/04 Pela Senhora Presidente Dr.ª Isabel Damasceno, foram presentes as 
ENT.25404/04 e ENTFE.3285/04, do “Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa 
de Paralisia Cerebral”, solicitando a renovação do Protocolo de Colaboração para a Prática 
da Hipoterapia. 
Para o efeito, propõe a Senhora Presidente a minuta do protocolo de colaboração em 
epígrafe, cujo teor se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoter apia entre a Câmara Municipal de 
Leiria e o Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 

Considerando que  

- a terapia assistida por cavalos é um método que permite que a criança tenha uma 
vivência de muitos acontecimentos em simultâneo, e no qual as acções, reacções e 
informações são numerosas; 

- um dos aspectos mais importantes neste tipo de tratamento é a consciencialização 
das crianças e jovens das suas capacidades e não das suas incapacidades, 
trabalhando a criança como um todo, tanto pelo lado psíquico como pelo lado 
somático; 

- a terapia assistida por cavalos tem como objectivo proporcionar o desenvolvimento 
de potencialidades, respeitando os limites e visando a integração na sociedade de 
forma a obter benefícios físicos, psicológicos, educativos e sociais; 

- os movimentos rítmicos e precisos do cavalo, a liberdade provocada pela sensação 
de cavalgar e o contacto directo com a natureza são capazes de fazer verdadeiros 
milagres no tratamento e recuperação de pessoas com problemas motores, mentais 
e emocionais; 

- a cadência rítmica e constante do cavalo proporciona uma forma ideal de trabalho e 
estimulação;  

- a possibilidade de variar as cadências, aumentando ou diminuindo os ritmos do 
movimento, assim como a variação do movimento do cavalo permitem uma grande 
variabilidade de estimulação. Por cada minuto a cavalo a passo, este transmite cento 
e dez impulsos neurosensoriais ao utente; 

- o cavalo confere movimento e o movimento é vida. 
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Assim, entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, N.I.P.C. 505 181 266, como primeira outorgante,  e o 
Núcleo Regional de Leiria da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, cuja 
constituição se encontra publicada na 3.ª Série do Diário da República n.º 146, de 27 de 
Junho de 1998, como segundo outorgante, a seguir designado por Núcleo Regional de 
Leiria da APPC, com sede na Rua Verde Pinho, Lote 1, n.ºs 201, 207 e 213, R/c, Freguesia 
de Marrazes, Concelho de Leiria, com o cartão de identificação de entidade equiparada a 
pessoa colectiva n.º 901 324 698, representado pela sua Presidente Lúcia Maria da Luz 
Ferreira Bento e pelo seu Vice-Presidente Joaquim Manuel Bento Monteiro, é celebrado, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o 
presente protocolo de colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

- Melhorar o equilíbrio; 

- Fortalecer a musculatura; 

- Melhorar a coordenação, reflexos e planificação motora; 

- Melhorar a capacidade de relaxamento muscular; 

- Alterar padrões de movimento desadequados; 

- Normalizar o tónus; 

- Melhorar o controlo postural; 

-  Melhorar os padrões cardio-respiratórios; 

- Fomentar a confiança e a concentração; 

- Incrementar a interacção social; 

- Melhorar a auto-estima e a auto-confiança; 

- Melhorar a capacidade de atenção e concentração; 

- Aprender a cuidar do cavalo; 

- Conhecer o equipamento do cavalo e a sua ordem de colocação; 

- Montar e desmontar do cavalo a passo, trote e galope; 

- Desenvolver o respeito pelos animais; 

- Aumentar o número de vivências; 

- Criar relações de amizade com os companheiros. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Núcleo Regional de Leiria da APPC) 

O Núcleo Regional de Leiria da APPC obriga-se a: 

a) disponibilizar um Fisioterapeuta para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões 
de Hipoterapia;  
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b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 
às instalações do Núcleo Regional de Leiria da APPC, de acordo com o calendário e 
horário estipulado; 

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A primeira outorgante obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, atribuindo, 
para o efeito, o valor mensal de €400,00 (Quatrocentos Euros) ao Núcleo Regional de Leiria 
da APPC, pela participação de 12 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

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

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

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

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto de Selo) 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CAMPANHA DO CONDUTOR DESIGNADO 100% COOL – ENTFE. 2 399/2004 

N.º 1321/04 Pela Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas foi presente 
a telecópia datada de 09.07.04, com a ENTFE.2399/04, solicitando a colaboração da 
Câmara Municipal de Leiria para a terceira fase da “Campanha do Condutor Designado 
100% Cool”, através da cedência de muppies. 
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Trata-se de uma iniciativa que contou com a colaboração da Câmara Municipal de Leiria 
aquando da 2ª fase (Acta n.º 42 de 24.11.2003), através da disponibilização de sete 
espaços dos muppies da JC Decaux. 
Considerando que a iniciativa “Campanha do Condutor Designado 100% Cool” visa 
sensibilizar, de forma pedagógica, os jovens para o consumo moderado do álcool e 
considerando o seu cariz social, abrangente e preventivo, propõe a Sr.ª Presidente a 
disponibilização de 4 muppies de 1.20 x 1.75 mts da J.C. Decaux e 2 muppies de 1.48 x 
0.84 mts da Autarquia, pelo período de 12 a 30 de Outubro de 2004. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade nos termos da 
alínea b), do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro, disponibilizar à 
Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espiritu osas 4 espaços de  muppies de 
1.20 x 1.75 mts da J.C. Decaux e 2 espaços de muppies de 1.48 x 0.84 mts da 
Autarquia, pelo período de 12 a 30 de Outubro de 20 04. 

** 

CENTRO SOCIAL BAPTISTA DE LEIRIA - SOLICITAÇÃO DE T RANSPORTE - ENT 
26057/2004 
N.º 1322/04 Pela Senhora Presidente Dr.ª Isabel Damasceno, foi presente o ofício datado 
de 8 de Setembro de 2004, pelo Centro Social Baptista de Leiria, solicitando uma viatura de 
9 lugares, com motorista. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente, que se atribua o seguinte: 

- cedência, com isenção dos pagamentos da quilometragem e do serviço de motorista, de 
uma viatura de 9 lugares com motorista, no dia 21 de Setembro, para assegurar o 
transporte de utentes do Centro Social Baptista para a Casa Museu João Soares e 
respectivo regresso, das 14H30m às 18H00m; 

- cedência, com isenção dos pagamentos da quilometragem e do serviço de motorista, de 
uma viatura de 9 lugares com motorista, no dia 1 de Outubro, para assegurar o 
transporte de utentes do Centro Social Baptista para os Bombeiros Voluntários de Leiria 
e respectivo regresso, das 14h30m às 18h00m. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia com isenção dos 
pagamentos da quilometragem e do serviço de motoris ta, de uma viatura de 9 lugares 
com motorista, para os dias 21 de Setembro e 1 de O utubro do corrente ano nos 
percursos e horários acima transcritos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BENEFICIAÇÃO DO LAVADOURO DA JUNTA DE FREGUESIA DA ORTIGOSA 
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N.º 1323/04 Considerando que a Junta de Freguesia da Ortigosa tem como prioridade a 
melhoria da qualidade dos equipamentos da freguesia, nomeadamente os de elevado valor 
Cultural e Arquitectónico; 

Considerando ser competência da Junta de Freguesia a gestão e conservação 
dos lavadouros, nos termos da alínea a) n.º 4 do artigo 34 da Lei 169/99, de 18 de Setembro 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro; 

Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio financeiro no valor de 
€2.000,00 (dois mil euros) para a beneficiação dos Lavadouros de Riba D’Aves, Lagoa e 
Ortigosa. 

Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64 da Le i 169/99, de 18 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Ja neiro, a Câmara Municipal delibera 
por unanimidade comparticipar  em €2.000,00 (dois m il euros), a beneficiação dos 
Lavadouros. 

** 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORE S DO 
TERRITÓRIO. 
N.º 1324/04 Considerando que foi aprovada em  reunião de Câmara de 10 de Novembro 
de 2003, a Proposta de adesão á Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para 
Todos, é presente o protocolo a celebrar com a Associação Portuguesa de Planeadores do 
Território. 

PROTOCOLO NO ÂMBITO DA REDE NACIONAL DE CIDADES E V ILAS COM 
MOBILIDADE PARA TODOS  

ENTRE A  

 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORES DO TERRITÓRIO   

E O   

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

A Associação Portuguesa dos Planeadores do Território adiante designada por APPLA e o 
Município de Leiria, adiante designado por ML, consideram do maior interesse celebrar 
entre si um Protocolo no âmbito da adesão desta autarquia à Rede Nacional e Vilas com 
Mobilidade para Todos. 

1. OBJECTIVOS 

O ML e a APPLA têm como objectivos, para a assinatura do presente Protocolo de adesão 
da autarquia à Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos: 

a)Adequar as cidades e vilas a todos os cidadãos; 

«A abolição de barreiras arquitectónicas, sociais e psicológicas constitui um 
objectivo inadiável das sociedades modernas e é a única via para tornar as cidades 
adequadas a todos os cidadãos, sem discriminações de qualquer natureza»; 

b)Cumprir imperativos éticos e culturais da comtemporaneídade 
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«Construir cidades e vilas com mobilidade constitui um imperativo ético e social, 
traduzindo o respeito pelos valores fundamentais da solidariedade, da liberdade e da 
equiparação de oportunidades»; 

c)Planear a cidade 

Definir, em concreto, acções, pontuais ou estruturais, previamente definidas e 
planeadas, que claramente e decisivamente contribuam para a construção das cidades e 
vilas para todos; 

d)Adaptar, faseadamente, geográfica e temporalmente, a área de intervenção 
proposta á mobilidade para todos, através de um somatório de pequenas, rápidas, e pouco 
dispendiosas acções. 

2. DURAÇÃO, FASEAMENTO DAS ACÇÕES E OPERACIONALIDAD E 

 
2.1 Duração 

O presente Protocolo tem a duração de três anos. 

2.2 Renúncia 

a)A autarquia poderá, no entanto, com o prazo de três meses anteriores a cada 
final de ano de adesão, solicitar o fim da adesão ao projecto da Rede Nacional de Cidades e 
Vilas com Mobilidade para Todos. 

b)O ano de participação na Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade 
para Todos é contado a partir da assinatura do presente Protocolo. 

3. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

3.1 Intervenção 

a)Compromisso de intervir, de acordo com o Relatório de Situação e Programa 
de Intervenção, na área proposta, no prazo de vigência do actual protocolo, resolvendo, 
pelo menos, 70% dos problemas detectados, em áreas ou número de situações referidas. 

b)Promover a inclusão de medidas regulamentares especificas, em planos 
municipais de ordenamento do território, tendentes a sensibilizar e impor medidas de 
“mobilidade para todos” em novas urbanizações. 

4. OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADOR ES DO 
TERRITÓRIO 

4.1 Entidade Gestora 

A APPLA é a entidade gestora e coordenadora da Rede Nacional de Cidades e Vilas com 
Mobilidade para Todos 

4.2 «Relatório de Situação e Programa de Intervençã o» 

A APPLA, através da sua comissão técnica de trabalho, elaborará e entregará ao ML o 
«Relatório de Situação e Programa de Intervenção». 

4.3 Coordenar a Comissão de Acompanhamento 

Compete á APPLA organizar o grupo de trabalho de acompanhamento, composto, para 
além desta, por: 



 

CMLeiria/ Acta n.º 31 de 2004.09.20 

.0001350(27) 

- Associação Portuguesa de Deficientes; 

- Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação; 

- Associação Portuguesa de Lesionados Medulares; 

e na qualidade de observadores: 

- Secretariado Nacional Reabilitação e Integração Pessoas com Deficiência; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

4.4 Atribuir a Bandeira da Mobilidade para Todos 

À APPLA, entidade técnica e gestora, competirá: 

a) Atribuir, após assinatura do Protocolo, de “ Bandeira da Mobilidade para Todos”, 
para o ano em curso; 

b) Entregar á autarquia o “Relatório de Situação e Programa de Intervenção”; 

c) Certificar o Município como Município Fundador da Rede Nacional de Cidades e 
Vilas com Mobilidade para Todos; 

d) Atribuir a “Bandeira da Mobilidade para Todos” nos anos subsequentes de 
acordo com a percentagem de trabalhos implementados: 30% no segundo ano e 70% no 
terceiro ano; 

4.5 Secções Públicas 

Compete á APPLA estar presente em todas asa cerimónias públicas que, no âmbito do 
presente projecto a autarquia solicite; 

4.6 Encontro Nacional da Rede 

A APPLA organizará encontros anuais com todos os municípios aderentes para a reflexão 
sobre “Boas Práticas e Estudos de Caso”. 

5. ENCARGOS FINANCEIROS 

Os custos de adesão, de acordo com o faseamento dos trabalhos, são de €5.000,00, no 
acto de assinatura do presente Protocolo a €1,250,00 em cada um dos dois seguintes anos, 
valores aos quais acresce a taxa de IVA em vigor. 

6. IMPOSTO DO SELO 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
artigo 6.º (republicado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12.11 e com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 107-B/2003, de 31.12 e Declaração de Rectificação n.º 4/2004, de 
9.1). 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20 da Lei 159/99, de 14 de Setembro 
alterada, é da competência dos órgãos municipais, a gestão e realização de investimentos 
públicos no domínio do património urbanístico e paisagístico do município. 

Por sua vez, compete ao Município de Leiria, no âmbito do planeamento e 
desenvolvimento, assegurar, em parceria ou não, com outras entidades públicas ou 
privadas o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 
divulgação do património urbanístico do município, de acordo com a alínea m) do n.º 2 do 
artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro alterada. 
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Nestes termos a Câmara delibera por unanimidade aut orizar a celebração do 
Protocolo com a APPLA, e autorizar a Senhora Presid ente a outorgar em 
representação do Município. 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 
DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIV ADO DO MUNICÍPIO, 
DO TERRENO DESTINADO À CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE S UPERFÍCIE EM 
SUBSOLO, PARA A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQU E PÚBLICO DE 
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS LIGEIRAS, NO LARGO DA 
FONTE LUMINOSA – CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE PARCÓME TROS À 
SUPERFÍCIE – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM SES SÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 1999 
N.º 1325/04 Em sessão extraordinária da Assembleia Municipal do dia 8 de Novembro de 
1999 foi aprovada por maioria a concessão, por intermédio de concurso público e pelo prazo 
de 20 anos, da exploração de cerca de 140 parcómetros à superfície, na Rua João de Deus, 
Rua Duarte Pacheco, Avenida Combatentes da Grande Guerra e Largo de Santana. No 
âmbito do concurso foi firmado o contrato “Constituição de Direito de Superfície em Subsolo 
e Concessão de Exploração de Parcómetros à Superfície”, entre a Câmara Municipal de 
Leiria e a Spel – Sociedade de Parques de Estacionamento, S.A., no dia 19 de Março de 
2003. 
No âmbito dos projectos de revitalização do Centro Histórico inseridos no Programa 
URBCOM (Espaço Público), nomeadamente nas obras, já em execução, de requalificação 
do espaço público da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, foram suprimidos vários 
lugares de estacionamento, quer devido às obras já referidas, quer pelo novo projecto de 
estruturação do estacionamento. 
Assim sendo, para garantir o número de 140 lugares de estacionamento tarifado que se 
encontram contratualizados, torna-se necessário alargar a concessão para os lugares de 
estacionamento da Rua Machado dos Santos, sendo previamente necessário definir os 
lugares a reservar para cargas e descargas, para os SMAS, para a Câmara 
Municipal/Teatro Miguel Franco, para acesso a edifícios e para a paragem de autocarros da 
Rodoviária do Tejo. Os residentes na Rua Machado dos Santos terão direito a cartão de 
residente, desde que cumpridas as condições estabelecidas através da deliberação n.º 
2372/00, de 6 de Setembro, alterada pelas deliberações n.º 2706/01, de 7 de Novembro e 
n.º 3104/01, de 27 de Dezembro, sendo a rua inserida na zona de estacionamento 
designada como Zona B. 

A Câmara delibera, por unanimidade nos termos e par a efeitos do disposto 
na alínea a) do n.º 6 do artigo 64º, conjugado com o disposto na alínea q) do n.º 2 do 
artigo 53º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/9, solic itar autorização à Assembleia 
Municipal para alargar a concessão da exploração do s parcómetros à superfície, pelo 
prazo de 20 anos, à Rua Machado dos Santos, de form a a atingir o número de 140 
lugares de estacionamento à superfície, tal como di sposto no contrato firmado entra a 
Câmara Municipal de Leiria  e a Spel – Sociedade de Parques de Estacionamento, S.A., 
no dia 19 de Março de 2003. 

Mais delibera que os residentes na Rua Machado dos Santos terão direito a 
cartão de residente desde que cumpridas as condiçõe s estabelecidas através da 
deliberação n.º 2372/00, de 6 de Setembro, alterada  pelas deliberações n.º 2706/01, de 
7 de Novembro e n.º 3104/01, de 27 de Dezembro, sen do a rua inserida na zona de 
estacionamento designada como Zona B.  
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO  DA CIDADE DE 
LEIRIA: DEFINIÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO PAGO À SUPERFÍCIE 
N.º 1326/04 Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente as propostas 
que abaixo se transcrevem: 
Considerando que, de acordo com a alínea u) do n.º 1 do Art,º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara 
Municipal deliberar sobre o estacionamento dos veículos nas ruas e demais lugares 
públicos. 
Considerando que, de acordo o previsto na alínea g) do Art.º 19.º  da Lei n.º 42/98, de 6 de 
Agosto, os Municípios podem cobrar taxas por estacionamento de veículos em parques ou 
outros locais a esses fins destinados, situação prevista no n.º 8 do Art,º 38.º do 
Regulamento para a cobrança de taxas no Município de Leiria. 
Considerando que a Câmara Municipal de Leiria procedeu à estruturação do sistema de 
estacionamento do centro da Cidade de Leiria, com a definição de novas áreas e condições 
de estacionamento pago à superfície, através da deliberação n.º 2372/00, de 6 de 
Setembro, alterada pelas deliberações n.º 2706/01, de 7 de Novembro e n.º 3104/01, de 27 
de Dezembro 
Propõe-se o alargamento de estacionamento pago de duração limitada, às seguintes zonas 
: 

� Rua João Cabral; 

� Largo Cónego Maia; 

O estacionamento nestas zonas obedecerá às condições já vigentes para as actuais zonas, 
nomeadamente o horário de segunda a sexta feira, entre as 8h30m e as 19h00m, e aos 
sábados entre as 9h00m e as 13h00m, ficando sujeito ao pagamento das taxas em vigor. 
Com base nos considerandos anteriores, a estrutura das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada com Emissão de Cartão de Residente passará a ser a seguinte: 

Zona Arruamentos 

Zona A • Av. Dr. José Vareda 
 • Av. Marquês de Pombal (troço parcial do lado 

direito, no sentido ascendente, limitado pela 
Av. Dr. José Vareda e pela Rua do Município); 

 • Largo do Tribunal (largo nas traseiras do 
edifício do Tribunal); 

• Rua João Cabral 
Zona B* • Rua Machado dos Santos 
 • Rua Comandante Almeida Henriques 
 • Av. dos Combatentes da Grande Guerra 
 • Largo de Santana 
 • Rua Eng.º Duarte Pacheco 
 • Rua João de Deus 
Zona D* • Av. Heróis de Angola 
 • Largo Comendador José Lúcio da Silva 
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 • Rua Dr. Américo Cortês Pinto 
 • Rua D. Maria Graça Lúcio da Silva 
 • Rua Venceslau de Morais 
 • Travessa Venceslau de Morais 
 • Travessa Dr. Américo Cortês Pinto 
 • Rua de S. Francisco, no troço situado entre a 

Avenida Heróis de Angola e a Rua Dr. Américo 
Cortês Pinto 

• Largo Papa Paulo VI 
• Largo Cónego Maia 

* De acordo com a deliberação N.º 2706/01, de 7 de Novembro, foram introduzidos as 
seguintes alterações ao zonamento das áreas para as quais está prevista a emissão do 
cartão de residente, de forma a englobar os seguintes arruamentos: 

� Rua Vasco da Gama - emissão de cartão de residente para a Zona B; 

� Largo 5 de Outubro de 1910 - emissão de cartão de residente para a Zona D; 

� Largo das Forças Armadas - emissão de cartão de residente para a Zona D; 

A Câmara Municipal delibera por unanimidade aprovar  as novas áreas de 
estacionamento pago à superfície. 

A deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ALTERAÇÃO AO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE AZOIA 

N.º 1327/04 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Azoia, esta verificou que o 
objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava de 
acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 
«Requalificação da Rua da Fonte Casal Pombal, em Azoia, Rua da Mata em Codiceira, Rua 
da Vinha em Cabeças, Rua dos Moinhos em Vale Gracioso, Rua dos Barros no Vale do 
Horto, Travessa de Santo António em Alcogulhe e Rua da Cova do Pisco em Vale Horto» 
para «Rua do Albardão, Rua 25 de Abril, Travessa 1º Maio, no lugar de Vale do Horto, Rua 
do Casal, no lugar de Cabeças e Estrada Municipal que liga Azoia à Codiceira, já aprovado 
em Reunião de Câmara de 24 de Novembro de 2003 e Assembleia Municipal de 18 de 
Dezembro de 2003. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e aprovar a 
alteração em epígrafe, dando seguimento à aprovação  em Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO ONZE 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO - DIA 26 DE SETEMB RO 

N.º 1328/04 O Conselho da Europa e a União Europeia promovem durante os meses de 
Setembro e Outubro as Jornadas Europeias do Património - 2004, este ano subordinado ao 
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tema: À Descoberta do Património Escondido. Em Portugal a iniciativa terá lugar no dia 26 
de Setembro, sendo coordenada pelo IPPAR (Instituto Português do Património 
Arquitectónico), que organiza a informação e divulgação do programa de actividades dos 
diversos Concelhos participantes. 

A cidade de Leiria participou de forma activa na mesma iniciativa realizada em 
2002 e 2003, da qual resultou um parecer muito positivo pela aderência satisfatória de 
público nas actividades propostas. 

Na presente edição - 2004 - sugerem-se actividades para envolver e aproximar o 
público do nosso património histórico e arqueológico local, com o seguinte programa. 

. Entradas gratuitas no Castelo de Leiria e Núcleo Museológico da Torre de Menagem 

  Local: Castelo de Leiria 

. Visitas guiadas no Castelo e Núcleo Museológico da Torre de Menagem 

  Local: Castelo de Leiria 

. Apresentação e organização de jogos “de tabuleiro” antigos 

  Horário: 10h-12h | 14:30h-17h  

  Local: Castelo de Leiria  

Por ser dia 26 Domingo, será importante garantir os recursos humanos 
necessários do Castelo para a realização das referidas actividades. 

A Câmara apreciou a informação n.º 156/04 da Divisão da Cultura sobre a 
proposta de participação nas Jornadas Europeias do Património. 

Atendendo que este evento irá divulgar o património  histórico e 
arqueológico local e no âmbito da atribuição que lh e é conferida pela alínea e) do n.º 2 
do art.º 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro,  delibera por unanimidade e ao 
abrigo da alínea m) do n.º 2 e alínea a) do n.º 4 d o art.º 64.º da Lei n.º , de 11 de 
Janeiro, participar com o programa de actividades p roposto nas Jornadas Europeias 
do Património. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

ABERTURA DE CONTA – FSE/FORAL 

N.º 1329/04 Para movimentação das verbas relativas ao co-financiamento das 
candidaturas ao Programa Foral, pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do III QCA, torna-se 
necessário a abertura de uma conta própria para o efeito. 

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 art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada p ela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
a Câmara delibera por unanimidade abrir uma conta n a Caixa Geral de Depósitos com 
a designação “ FSE/FORAL” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

ISENÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA OBR AS REALIZADAS 
VOLUNTARIAMENTE PELOS PROPRIETÁRIOS EM IMÓVEIS LOCA LIZADOS NA ÁREA 
DECLARADA CRITICA. 
N.º 1330/04 Em cumprimento de instruções superiores informa-se o seguinte: 
Tendo em conta o estado de degradação dos edifícios localizados no Centro Histórico de 
Leiria, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desenvolver várias medidas para a 
reabilitação e preservação desse espaço, entre elas a declaração da área considerada 
critica, através do  Decreto-Lei n.º15/2001, de 22 de Março. 
Assim, e por forma a prosseguir com a sua política de incentivação aos munícipes que 
pretendam reabilitar os imóveis existentes nessa área, propõe-se que os mesmos sejam 
isentos do pagamento da respectiva taxa de ocupação da via pública.  
Propõe-se ainda que esta isenção tenha efeitos a partir de 2004/01/01. 

Tendo em conta a informação do Departamento de Plan eamento  - Gabinete 
de Reabilitação Urbana - e considerando que os muni cípios dispõem de atribuições 
no domínio da habitação, nos termos do disposto na alínea i)do nº 1  do artigo 13º da 
Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, e no uso da compe tência que lhes é conferida pela 
alínea c) do artigo 24º dessa  Lei n.º 159/99, e ai nda pela alínea h) do n.º2 do artigo 53º 
da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara del ibera por  unanimidade propor à 
Assembleia Municipal que, como forma de incentivo e  com efeitos a partir de 
2004/01/01, a Câmara isente do pagamento da taxa de  ocupação de via pública, os 
munícipes que pretendam efectuar obras nos imóveis que possuam na área declarada 
critica pelo Decreto-lei n.º  15/2001, de 22/03. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

TÁXIS – CONTAGEM DE PREÇOS ATRAVÉS DE TAXÍMETROS 

N.º 1331/04 O n.º 6.º da Portaria n.º 277-A/99, de 15 de Abril, na redacção dada pela 
Portaria n.º 2/2004, de 5 de Janeiro, atribui ao director-geral de Transportes Terrestres a 
competência para, em articulação com a respectiva câmara municipal, fixar por despacho a 
data de início da contagem dos preços através de taxímetro, a qual deve ser simultânea em 
todas as localidades de cada concelho, não podendo ultrapassar a data de 31 de Dezembro 
de 2004. 
Do mesmo modo, cabe ao director-geral de Transportes Terrestres estabelecer a 
modalidade tarifária a aplicar: 

a) urbana – não se contabiliza a quilometragem de retorno do táxi ao local de 
estacionamento; 

b) ao quilómetro – contabiliza-se a quilometragem de retorno ao local de 
estacionamento. 
De acordo com a Direcção-Geral de Transportes Terrestres, a tarifa urbana justifica-se nos 
locais onde vigore o regime de estacionamento condicionado, nos quais os táxis podem 
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efectuar um serviço logo que outro termine sem terem de regressar a um local de 
estacionamento fixo, enquanto a tarifa ao quilómetro deve ser usada no regime de 
estacionamento fixo. 
 Em cumprimento do disposto naquela Portaria, a Direcção-Geral de Transportes Terrestres 
enviou à Câmara a seguinte minuta de despacho: 

«Minuta de Despacho 
 

O número 6.º da Portaria n.º 277-A/99, de 15 de Abril, na redacção que lhe foi dada pela 
Portaria n.º 2/2004, de 5 de Janeiro, fixa a data de 31 de Dezembro de 2004 para que todos 
os veículos licenciados para o transporte em táxi estejam equipados com taxímetro e 
confere competência ao director-geral de Transportes Terrestres para fixar, por despacho, a 
calendarização de início da contagem de preços com taxímetro, por forma a que esta tenha 
início ao mesmo tempo em todas as localidades de cada concelho. 
Considerando que no concelho de Leiria estão reunidas as condições para se proceder à 
instalação de taxímetros e de dispositivos luminosos em todos os veículos afectos ao 
transporte em táxi; 
Ao abrigo do disposto no ponto 1 do n.º 6.º da Portaria n.º 277-A/99, de 15 de Abril, com a 
redacção dada pela Portaria n.º 2/2004, de 5 de Janeiro, e tendo em conta o disposto na 
Convenção de Preços dos Táxis, assinada em 18 de Março de 2004, determino o seguinte: 
1. O início da contagem de preços através de taxímetro, em todas as localidades do 

município de Leiria, ocorrerá a partir de 1 de Novembro de 2004, devendo nesta data 
todos os taxímetros estar aferidos em conformidade. 

2. As tarifas urbanas (tarifas 1 e 2) aplicar-se-ão na sede do concelho, havendo mudança 
para a tarifa ao quilómetro quando os táxis que lhe estão afectos efectuarem serviço 
para fora dela. 

3. As tarifas ao quilómetro (tarifas 3,4,5 e 6) aplicar-se-ão nas restantes freguesias do 
concelho. 

4. Os locais de mudança de tarifa são assinalados por placas identificativas, cujo modelo é 
definido pelo Despacho n.º 8236/2004 (2.ª série) do director-geral de Transportes 
Terrestres, publicado no Diário da República de 24 de Abril de 2004. 

 
Lisboa,     de                    de 2004 
 

O DIRECTOR-GERAL 

 
Jorge Jacob» 

No ponto 2 da minuta de despacho acima transcrita, prevê-se a aplicação de tarifas urbanas 
na sede do concelho. Porém, no concelho de Leiria, o regime de estacionamento 
condicionado, ao qual a tarifa urbana está intimamente ligada, vigora nas freguesias de 
Leiria, Marrazes, Parceiros e Pousos, razão pela qual se propõe que a tarifa urbana seja 
aplicada na área daquelas freguesias, havendo mudança de tarifa quando os táxis que lhe 
estão afectos efectuarem serviço para fora dela. 
Os locais de mudança de tarifa devem ser assinalados por placas identificativas, cujo 
modelo é definido pelo já citado Despacho n.º 8236/2004 do director-geral de Transportes 
Terrestres, cabendo aos municípios o dever de as colocar em todos os pontos em que haja 
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lugar à mudança, de acordo com os procedimentos habituais para colocação de sinalização 
rodoviária. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade emitir parecer 
favorável sobre a data proposta para início de cont agem de preços através de 
taxímetro, bem como sobre as modalidades tarifárias  a aplicar no concelho, excepto 
no que se refere à tarifa urbana, a qual se propõe seja aplicada nas freguesias onde 
vigora o regime de estacionamento condicionado: Lei ria, Marrazes, Parceiros e 
Pousos. 

O texto da presente deliberação foi aprovado em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

ALTERAÇÃO DA MORADA DA SEDE SOCIAL DA LEIRISPORT, E .M. 

N.º 1332/04 O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça, informou o Executivo que as actuais 
instalações da Leirisport, EM foram transferidas do Edifício da Nerlei para o Estádio 
Municipal Dr. Magalhães Pessoa. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – EDUCAÇÃO 

N.º 1333/04 Presente a minuta de protocolo de Delegação de Competências a celebrar 
com as Juntas de Freguesia e para execução das obras constantes do mapa abaixo 
transcrito. 

“MUNICÍPIO DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

OBJECTO : _____________________________________________________ 
Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no art.º 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas 
de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no art.º 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a 
_________________________________, é celebrado o presente protocolo entre o 
Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
_____________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“__________________________________________________ _______” , que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “_______________________________”, a 
executar na freguesia de ______________.  

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a competência para 
a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito em/na (Freguesia de 
______________)/_____________________, assegurando o respectivo financiamento, no 
montante de Eur. ______________ (valor por extenso). 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete ao Município de Leiria : 
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta o 

solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 
c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 
2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ exercer os 
poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura 
do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas do Município de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar 
a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 
Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pelo Município de Leiria A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao 
não pagamento por parte do Município de Leiria 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de ___________. 

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais 

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

Cláusula Sétima 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

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

Freguesia Est. Ensino Tipo de intervenção 
Orçamento Total  

Aquecimento e instalação eléctrica €18.326,00   Amor EB1 Casal Novo 
Arranjos exteriores €51.000,00 €69.326,00
Beneficiação/reparação   JI Soutocico 
Aquecimento €17.250,00   Arrabal 

EB 1 Várzea Reparar de soalho €612,85 €17.862,85
JI Caranguejeira Reparação / beneficiação €14.280,00   
JI Souto do Meio Estores €2.380,00   

EB1 Caldelas Reparação / beneficiação €5.010,70   
EB 1 Caranguejeira Reparação / beneficiação €9.000,00   

Caranguejeira 

EB 2, 3 Dr. Correia 
Alexandre 

Beneficiação do espaço exterior 
€15.506,70 €46.177,40 

EB1 Lameiro Reparação / beneficiação €2.875,04   
EB1 Moinhos de 

Carvide 
Reparação / beneficiação 

€375,00   Carvide 
EB1 Outeiro da 

Fonte 
Reparação / beneficiação 

€5.992,00 €9.242,04 
EB1 Raposeira Reparar muros e colocar vedação €7.712,15   

JI Colmeias Reparar muros e colocar vedação €6.890,12   Colmeias 

EBI Colmeias Colocar água quente €5.874,30 €20.476,57 
Cortes EB 1 Cortes Equipar e reparar refeitório €7.030,20 €7.030,20 

Maceira JI Maceirinha 
Reparar paredes do edifício e muros, 
limpeza e pintura 

€7.080,50 €7.080,50 

JI Almuinhas Beneficiação do edifício e arranjos 
exteriores €54.933,02   

JI Marrazes Reparar soalho e bancadas zona suja 
e cozinha €6.128,00   

Marrazes 

EB 1 Gândara 
Olivais 

Construção de rampas 
€3.608,50 €64.669,52 

Memória JI Memória Beneficiação  €8.808,00 €8.808,00 
Milagres JI Milagres Reparação / beneficiação €18.000,00 €18.000,00 

JI Grou Beneficiação/reparações diversas €6.843,69   
Trabalhos diversos (cantarias, 
iluminação, divisórias, aquecimento, 
estores, outros)   

Monte Redondo  
EB 1 da Sismaria 

Arranjos exteriores €64.732,85 €71.576,54 
Ortigosa EB1 Ortigosa Arranjos exteriores €53.526,20 €53.526,20

Substituir caixilharia   
Reparar soalho   

Santa Catarina 
da Serra 

EB1 Loureira 
Construção de muro, colocar vedação, 
portão e portas de acesso €33.626,32   
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JI Olivais Substituir caixilharia €4.165,00 €37.791,32 

    €431.567,14 
 

A Câmara, depois de analisar os protocolos em epígr afe e nos termos das 
alíneas  d) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/9 9, de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições em matéria de Educação, deli bera por unanimidade aprová-
los nos termos da alínea c) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e 
submetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação, e m conformidade com a alínea s) 
do n.º 2 do art.º 53.º da referida Lei.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

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 o seguinte assunto: 

ABERTURA DE CONTA 

N.º 1334/04 No seguimento de uma candidatura de financiamento ao Programa Pocentro-
AGRIS, medida 3.4, é necessário a abertura de uma conta própria para o projecto. 

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 art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada p ela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
a Câmara delibera por unanimidade abrir uma conta n a Caixa Geral de Depósitos com 
a designação “ POCENTRO-AGRIS” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PISTAS DA PISCINA MUNICIPAL 

N.º 1335/04 O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça, propôs que a Câmara delibere sobre o 
número máximo de pistas cedidas às colectividades. 

A Câmara analisou o assunto e tendo em consideração  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 e que de acordo 
com a alínea b) do n.º 2 do art.º 21.º da citada le i é competência dos órgãos do 
município apoiar actividades desportivas e recreati vas de interesse municipal, em 
conformidade com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º  da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, deliberou por unanimidade aprovar  suport ar os custos relativo à utilização 
de 175 pistas/mês no Complexo Municipal de Piscinas  de Leiria, tal como já vem 
sucedendo. 
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ENCERRAMENTO 

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

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 20 de Setembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 


