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Acta n.º 28 
Aos trinta dias do mês de Agosto 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. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 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. 

** 

O Senhor  Vereador, Dr. Hélder Manuel Matias Roque esteve ausente 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 e cinco 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 PARTICULAR ES: 

2014/95 AMÉRICO PEREIRA MARQUES & FILHOS E OUTRA 

1026/00 CURSITEL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, 
LDª. 

1097/00 BRÁS & FILHOS, LDª. 

1566/00 LEIRIESPAÇO IMOBILIÁRIA LDª. 

1412/01 JOSÉ LUÍS CARREIRA LOPES 

 286/02 ADELINO BENTO FONSECA 

 853/03 RUI AUGUSTO MOREIRA BERNARDES 

1248/03 HÉLIO DOS SANTOS 

 870/04 JUNTA DE FREGUESIA DE COLMEIAS 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

INF. 52/02 GUILHERMINO FERREIRA GOMES E OUTROS 

PONTO NÚMERO TRÊS  

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: 

PART. 217/04 – MANUEL LOPES PEREIRA CARLOS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

-  RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

LOT. 7/99 COSTA GAMEIRO E FILHOS, LDª. 

PONTO NÚMERO SEIS 

T – REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - 
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

T – 90/04 BENEFICIAÇÃO DO CM ENTRE A EM 523 – 2 E A EN 113 (TROÇO 
DENTRO DO CONCELHO DE LEIRIA) - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA 
DE VERBAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM PARA 
EXECUÇÃO DO TROÇO DENTRO DO CONCELHO DE LEIRIA 
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PONTO NÚMERO SETE 

-  RESUMO DE TESOURARIA 

-  PAGAMENTOS 

-  XXIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 
RATIFICAÇÃO 

-  EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DAS OBRAS DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA ATÉ AO MONTANTE DE €12.644.526,00 – 
PROPOSTA PARA A ARBITRAGEM DO BANCO DEXIA CRÉDIT LOCAL 

-  EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DAS OBRAS DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA ATÉ AO MONTANTE DE €12.644.526,00 - 
MINUTA DO CONTRATO DE ADITAMENTO 

PONTO NÚMERO OITO 

.-  VOTO DE PESAR 

-  PROGRAMA VIDA EMPREGO – RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROCESSO N.º 
146-ARC-VE/2000-ANA CRISTINA FERREIRA PINTO E RUI CARLOS A. SANTOS - 
(ENT.20953/04) 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – MARIA DEOLINDA SANTO FÉLIX 
VIEIRA – (ENT. 15412/04) 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE NELSON NUNO FIEL AMADO 
(ENT. 21091/03) 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - ANA PAULA LOURENÇO 
CAMPANUDO ESTEVES RIBEIRO (ENT. 33651/03) 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – GUILHERME CORDEIRO 
ALBERTO – (ENT. 25582/03) 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – JOSÉ LUÍS DAS NEVES SOUSA 
– (ENT. 6709/04) 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ALMERINDA DA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES – (ENT. 29354/03) 

- SUBSISTEMA DE OLHALVAS SUL - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM CHAINÇA - 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO SEGUNDO O DECRETO-LEI N.º 196/89 
– (ENT. 24158/04) 

-  PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – NUNO MIGUEL 
PEREIRA RUSSO (21565/04) 
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PONTO NÚMERO DEZ 

- ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENTFE. 3028/04) 

-  SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁXI 
(ENT.23070/04) 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PEETI – APOIO AO PROGRAMA – PAGAMENTO DE REFEIÇÕES À FUNDAÇÃO 
ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 

- ABERTURA SOLENE DO ANO LECTIVO NO CONCELHO DE LEIRIA – 9 DE 
SETEMBRO DE 2004  

- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 
2004/2005 

- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS DA POLICIA - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO 1136 - CARVIDE - PEDIDO 
DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- ASSISTÊNCIA SOCIAL ADVENTISTA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- CASA DO POVO DE ARRABAL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

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

- GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOEIRENSE - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- LAR SOCIAL DO ARRABAL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS – DELEGAÇÃO DE LEIRIA - PEDIDO 
DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

- APOIO AO EVENTO INOVA LEIRIA 2004 

- APOIO SEMANA DE MOLDES - MOLDES PORTUGAL 2004 

- HORÁRIO DA VENDA AMBULANTE 

- RELATÓRIO DA FEIRA DE MAIO 

- ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO MERCADO DE FALCÃO 

- HORÁRIO DA DISCOTECA SUSHI 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2004.08.30 

.0001164(5) 

- EDITAL DA HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DE LOTES - 4ª FASE DA ZONA 
INDUSTRIAL COVA DAS FAIAS 

- TRANSFERÊNCIA VERBA PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO DA MACEIRINHA 

- TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DOS MILAGRES 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ACORDO DE COOPERAÇÃO E AMIZADE COM O MUNICÍPIO DE S. FILIPE– ILHA 
DO FOGO – CABO VERDE - BOLSAS DE ESTUDO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE ATLETISMO DE LEIRIA 

- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA 

- PROTOCOLO COM O NÚCLEO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DO LIS 

- CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS (EQUIPAS 
DE ELITE) 

- PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR COM O MUNICÍPIO DE 
LEIRIA - UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 

- APOIO PONTUAL PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E 
RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS - 2.ª FASE 

- APOIO PONTUAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ACADÉMICO DE 
LEIRIA - 2.ª FASE 

PONTO NÚMERO QUINZE 

-  XII FESTIVAL REGIONAL DE GASTRONOMIA - ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE TRANSFORMAÇÃO DE INERTES, COM 
BRITAGEM, CRIVAGEM E LAVAGEM DE AREIAS EXPLORADO PELA EMPRESA 
LITOAREIAS – EXPLORAÇÃO DE AREIAS DE MONTE REDONDO, LDª., LUGAR 
DE FONTE COVA, FREGUESIA DE MONTE REDONDO - (ENT 21735/04) 

- ATERRO PARA RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, SITO NO LUGAR 
DE QUINTA DO BANCO, FREGUESIA DE MACEIRA 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

-  CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
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PONTO NÚMERO DEZOITO 

-  SUBSÍDIOS 

-  FESTIVAL DE JAZZ DA ALTA ESTREMADURA 

-  PREÇÁRIO DE PRODUTOS À VENDA NO CASTELO DE LEIRIA 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1145/04 PROCº N.º 2014/95 - (fl. - 923) 

De AMÉRICO PEREIRA MARQUES & FILHOS E OUTRA, com sede na 
Avenida Marquês de Pombal, n.º 338 – 1.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da 
alteração de um bloco habitacional (revestimento exterior), situado na Rua Alfredo Keil, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta o parecer emitido 
pelo Gabinete de Reabilitação Urbana, concordando c om a informação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 24/08/04, del ibera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da legalização da alteraçã o do bloco habitacional acima 
referido, devendo no prazo de seis meses cumprir co m o seguinte: 

1.º apresentar requerimento solicitando o licenciam ento das obras em 
causa ao abrigo da legislação actualmente em vigor (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); 

2.º esclarecer a divergência entre a localização do s vãos e conduta de 
saída de fumos no 2.º andar (terraço - lado Norte),  dado que o indicado em planta não 
é coincidente com o indicado no alçado Norte; 

3.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face à alteração proposta; 

4.º esclarecer quanto à estimativa de custo e calen darização dos 
trabalhos agora propostos, nomeadamente se existe o u não alteração face à 
estimativa de custo e calendarização inicial. 

** 

N.º 1146/04 PROCº N.º 1026/00 - (fl. - 468) 

De CURSITEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE IM OVEIS, 
LDª., com sede em Carreira D’ Água, freguesia de Barosa, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização das 
alterações referentes à reconstrução de um edifício para habitação e serviços, situado no 
Largo de Camões, n.ºs 11 a 14, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/08/04, 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 das alterações do edifí cio acima referido, devendo 
apresentar projecto de estabilidade rectificado rel ativamente às mesmas, no prazo de 
6 meses; 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a autorização de 
utilização deverá prever a anexação dos dois artigo s matriciais.  

** 

N.º 1147/04 PROCº N.º 1097/00 - (fl. - 509) 

De BRÁS & FILHOS, LDª., com sede na Avenida Marquês de Pombal, Edifício 
“Ferro de Engomar”, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um conjunto habitacional e 
comercial, situado na Rua da Base Aérea, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/08/04, 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 conjunto habitacional e comercial acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade (incluind o projecto de 
segurança contra incêndios), no prazo de 6 meses; 

2.º cumprir em obra com o indicado no parecer do IE P – Instituto de 
Estradas de Portugal (do qual deverá ser dado conhe cimento à requerente). 

** 

N.º 1148/04 PROCº N.º 1566/00 - (fl. - 566) 

De LEIRIESPAÇO – IMOBILIÁRIA, LDª., com sede na Rua da Fontinha – 
Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um edifício destinado a 
armazém, situado na Zona Industrial dos Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/08/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da alteração do edifício acima referid o e autorizar o respectivo 
licenciamento.  

** 
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N.º 1149/04 PROCº N.º 1412/01 - (fl. – 94 e 95) 

De JOSÉ LUÍS CARREIRA LOPES, residente no lugar de Paço, freguesia de 
Monte Redondo, acompanhado de informação do Departamento de Obras Particulares, 
datada de 16 de Julho de 2004. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade concordar com as conclusões e fundament os da referida informação e, 
em consequência, reconhecer como público, em toda a  sua extensão, o caminho que 
vai da Rua do Bonfim à Rua do Braçal, no lugar de P aço, freguesia de Monte 
Redondo. 

Mais delibera remeter o processo ao Departamento de  Obras Municipais 
para que os respectivos serviços diligenciem a deso bstrução imediata do caminho 
em causa. 

Por último delibera mandar prestar informação à Ins pecção Geral da 
Administração do Território sobre os  procedimentos  ora adoptados. 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Brites Carvalho não e steve presente na 
discussão e votação do presente processo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1150/04 PROCº N.º 286/02 - (fl. - 234) 

De ADELINO BENTO FONSECA, residente na Rua Nova, n.º 227 – Casal do 
Pilha, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística 
que consta do pedido de licença para legalização da alteração/ampliação do anexo de apoio 
ao posto de abastecimento de combustíveis, destinado a estabelecimento de restauração e 
bebidas e espaço comercial, situado em Covinhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/08/04, 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/ampliação do anexo destinado a 
estabelecimento de restauração e bebidas e espaço c omercial acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade (incluind o projecto de 
segurança contra incêndios aprovado pelo Serviço Na cional de Bombeiros), no prazo 
de 6 meses; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

3.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá apresentar 
certidão da Conservatória do Registo Predial rectif icada, por forma a prever a 
unificação das duas matrizes referentes à operação urbanística pretendida.  

** 
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N.º 1151/04 PROCº N.º 853/03 - (fl. - 42) 

De RUI AUGUSTO MOREIRA BERNARDES, residente na Travessa Coronel 
José Pereira Pascoal, n.º 2 – cave, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no lugar e freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/08/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia e muros acima referidos, co ndicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento, devendo este medir 6,0m de largura ao l ongo de toda extensão, bem 
como 1.5m para a execução de passeio, devendo ainda  apresentar pedido de certidão 
de cedências acompanhado por planta de implantação com indicação e quantificação 
do espaço cedido; 

2.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto ás áreas cedidas; 

3.º apresentar planta de implantação com representa ção dos muros 
propostos para a parcela contígua no lado Norte (Pr oc. n.º 344/04), devendo ainda o 
muro pretendido (confinante com o arruamento) preve r o correcto 
alinhamento/remate, com o referido muro da parcela confinante. 

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

5.º apresentar duas colecções de elementos rectific ados (incluindo 
cortes), relativos ao projecto de arquitectura; 

6.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de esp ecialidade; 
7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a 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 deverá verificar-se a execução das infra -estruturas referidas no ponto 1, 
devendo para o efeito garantir-se a utilização de m ateriais idênticos aos existentes no 
local relativamente aos passeios e alargamento do a rruamento, assim como 
assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma. 

** 
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N.º 1152/04 PROCº N.º 1248/03 - (fl. - 134) 
De HÉLIO DOS SANTOS, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 200 

– Figueiras, freguesia de Milagres, acompanhado de elementos acerca da proposta de 
indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma unidade 
industrial de abate, preparação e assadura de leitão, e construção de muros, a levar a efeito 
em Vale da Fome – Figueiras, freguesia de Milagres. 

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, concordando com a informação prestad a pelo Departamento de Obras 
Particulares em 23/08/04, delibera por unanimidade o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível int eresse municipal, ao 
abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 6 2.º do Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura da unidade i ndustrial e muros acima 
referidos, devendo no prazo de 6 meses apresentar o  seguinte: 

2.1 projectos de especialidade; 
2.2 licença de utilização do Domínio Hídrico; 
2.3 planta de implantação com o terreno delimitado,  com indicação apenas 

do número matricial manifestado para efeitos de lic enciamento; 
3.º não será concedida autorização de utilização, s em que todos os 

arranjos exteriores estejam realizados e o acesso à  unidade industrial seja 
devidamente infra-estruturado, devendo a largura da  via ser executada de acordo com 
o art.º 26.º do Regulamento do Plano Director Munic ipal, vindo deste modo dar 
cumprimento ao parecer da Comissão de Coordenação e  Desenvolvimento Regional 
do Centro e da Junta de Freguesia. 

Mais delibera informar que, relativamente ao uso nã o poderá armazenar 
produtos constantes do Despacho Conjunto do Ministé rio da Administração Interna e 
do Comércio e Turismo de 30/09/1992.  

** 
N.º 1153/04  PROCº N.º 870/04 - (fl. - 15) 

De JUNTA DE FREGUESIA DE COLMEIAS,  com sede na Rua Alfredo Sousa 
Brandão, n.º 71 – Eira Velha – Colmeias, referente ao pedido de parecer prévio sobre a 
construção de sanitários públicos e bar, na Rua da Feira, freguesia de Colmeias 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/07/04, delibera por 
unanimidade emitir parecer favorável à operação urb anística, nos termos do n.º 2 do 
art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem bro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

Mais delibera informar que, caso as instalações do bar estejam afectas a 
uma utilização do público em geral, deverá cumprir com o Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 
de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 57/02, de 1 1 de Março, carecendo as mesmas 
de licenciamento específico, nos termos da legislaç ão mencionada e de possuir um 
pé-direito mínimo de 3,0m.  
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1154/04 INF. N.º 52/02 - (fl. - 108) 

De GUILHERMINO FERREIRA GOMES E OUTROS, residente em Outeiro da 
Ranha – Vermoil - Pombal, acompanhado de uma exposição em aditamento ao pedido 
anterior, acerca da viabilidade do empreendimento relativo à recuperação e ampliação de 
um edifício habitacional e comercial, situado na Rua do Comércio / Largo Marechal Gomes 
da Costa, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e acerca da viabilidade 
de recuperação e ampliação do edifício aprovada em reunião de Câmara de 02/12/03, 
e concordando com a informação prestada pelo Depart amento de Obras Particulares 
em 25/08/04, tendo em conta que o edifício foi obje cto de vistoria nos termos do 
disposto no art.º 38.º do Regulamento do Plano Dire ctor Municipal, delibera por 
unanimidade viabilizar a pretensão no que se refere  à apresentação do pedido de 
licenciamento de obras, nos termos do indicado no A uto de Vistoria n.º 158/04 e 
parecer do Instituto Português do Património Arquit ectónico (do qual deverá ser dado 
conhecimento ao requerente). 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1155/04 PART. N.º 217/04 - (fl. - 21) 

De MANUEL LOPES PEREIRA CARLOS, residente na Urbanização dos 
Camarinhos, Lote 8, freguesia de Parceiros, referindo as condições em que se encontra um 
muro de suporte de terras, situado no Lote 13 da Urbanização dos Camarinhos, freguesia 
de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do 
relatório da vistoria efectuada em 19/08/04, delibe ra, por unanimidade, o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 d e Janeiro, os despachos datados 
de 17/08/04 e 24/08/04, proferidos pela Sr.ª Presid ente, e que ordenaram a realização 
de uma vistoria ao muro de suporte em referência e a notificação ao proprietário do 
mesmo, o Sr. Pedro Luís Marques Pereira de Almeida,  morador na Urbanização dos 
Camarinhos, Lote 13, freguesia de Parceiros, ao abr igo do disposto na alínea c) do n.º 
5 do art.º 64.º da Lei já referida, e dos n.ºs 1 e 2 do art.º 157.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
para: 

1) de imediato, proceder à estabilização da zona af ectada, adoptando as 
disposições necessárias a impedir qualquer acidente , tendo em atenção a natureza 
dos trabalhos, as condições de trabalho do pessoal e a localização da obra em 
relação aos prédios vizinhos, devendo ainda adoptar  as medidas necessárias para 
garantir a salvaguarda de pessoas e bens, procedend o à colocação de vedação que 
impossibilite o livre acesso ao local da obra, de m odo a ser garantida a segurança 
pública dos prédios vizinhos; 
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2) no prazo de 30 dias, contados a partir da data e m que for notificado, 
proceder à beneficiação da construção, caso a mesma  seja viável, realizando para o 
efeito as reparações necessárias à reposição da sit uação anterior, conforme 
licenciado. 

Mais delibera informar que caso não cumpra, ficará sujeito às sanções 
legais que decorram de tal comportamento. 

Delibera ainda que, não há lugar à audiência prévia  dos interessados, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 1 03.º do Código do Procedimento 
Administrativo, por se considerar urgente a decisão  tomada, uma vez que a 
estabilidade do muro está seriamente comprometida, ameaçando ruína iminente, a 
qual poderá por em causa a segurança de pessoas e b ens, nomeadamente dos lotes 
12 e 13, conforme relatório de vistoria. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

N.º 1156/04 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Julho. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

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

Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

N.º 1157/04 PROC.º LOT. N.º 7/99 - (fl. 261) 

De COSTA GAMEIRO & FILHOS, Ldª. com sede na Rua do Carmo n.º 33 
em Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de um requerimento a 
solicitar a recepção provisória das obras de infra-estruturas e a redução das respectivas 
garantias bancárias do loteamento situado em Rua da Cova – Gândara dos Olivais, 
freguesia de Marrazes. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais poderá 
ser efectuada a recepção provisória das obras de urbanização, pelo que deverá ficar retido 
da garantia bancária n.º 78/2002-S 10% do seu valor referente à rede viária. 

Os SMAS comunicam estarem concluídas e recebidas provisoriamente as 
redes de águas e esgotos domésticos, devendo ficar retidos 10% do valor da garantia 
bancária n.º 79/2002-S até à recepção definitiva. 

A EDP comunica estarem concluídas as infra-estruturas eléctricas. 
A PT informa que as obras foram aceites provisoriamente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais em 1 3.08.04 delibera por 
unanimidade autorizar a recepção provisória das inf ra-estruturas do loteamento e a 
redução das garantias bancárias n.º 78/2002-S e n.º  79/2002-S para 10% do seu valor 
inicial, emitidas pelo Banco Português de Negócios,  S.A., que ficarão cativas até à 
recepção definitiva das infra-estruturas que as mes mas caucionam, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção.  

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

T – REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO -  PROPOSTA DE 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

N.º 1158/04 Presente uma informação do DOM propondo a aprovação do programa de 
concurso e respectivo caderno de encargos e a abertura de concurso público, nos termos 
do n.º 2 do art. 47º e n.º 1 do art. 48º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março, estimando-se a 
obra no valor de €2.626.000,00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais, delibera por unan imidade aprovar o programa de 
concurso e respectivo caderno de encargos, e mandar  abrir um concurso público nos 
termos do n.º 2 do art. 47º e n.º 1 do art. 48º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março 

** 
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T – 90/04 BENEFICIAÇÃO DO CM ENTRE A EM 523 – 2 E A  EN 113 (TROÇO 
DENTRO DO CONCELHO DE LEIRIA) - PROPOSTA DE TRANSFE RÊNCIA DE VERBAS 
PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE  OURÉM PARA EXECUÇÃO DO TROÇO DENTRO DO 
CONCELHO DE LEIRIA 

N.º 1159/04 Presente um ofício da Câmara Municipal de Ourém acompanhado de 
deliberação de Câmara, de 8 de Setembro de 2003, propondo a esta Câmara Municipal um 
mapa de repartição de custos entre as duas Câmaras, para efeitos de aceitação da 
execução das obras pela Câmara Municipal de Ourém. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade concordar com 
a proposta apresentada na comparticipação no valor de €24.614,20, correspondente à 
beneficiação do troço na extensão de 650 metros den tro do concelho de Leiria. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1160/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 27 de Agosto de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.066.156,24, sendo de Operações 
Orçamentais €2.310.306,21 e de Operações de Tesouraria €755.850,03. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS  
N.º 1161/04  A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhora 
Presidente, no período de 16 a 27 de Agosto de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 6805, 6830, 6831, 6834, 6835, 6837, 6840, 6855, 6856, 6862, 
6863, 6867, 6870 a 6873, 6875, 6880, 6881, 6884 a 6886, 6888, 6938, 6939, 6976, 6978, 
6981, 6983, 6986, 7037 a 7064, 7066, 7067, 7159, 7169, 7170, às Ordens de Pagamento 
de Facturas n.ºs: 2819, 3709, 4232, 4799, 4801, 4835, 4874, 4912, 4917 a 4919, 5002 a 
5004, 5007, 5020, 5021, 5165, 5170, 5200, 5202, 5228, 5249, 5265, 5277, 5278, 5282, 
5333 a 5336, 5351, 5358 a 5361, 5363, 5411, 5414, 5415, 5427, 5429 a 5432, 5444, 5463 a 
5466, 5484, 5485, 5488, 5494, 5497 a 5499, 5501, 5503 a 5505, 5507 a 5509, 5511, 5514 a 
5516, 5519, 5522, 5524, 5525, 5527, 5528, 5531, 5533, 5537 a 5539, 5541, 5550, 5566, 
5567 a 5569, 5571, 5577, 5609, 5616, 5620, 5622, 5623, 5626, 5628, 5641, 5642, 5645, 
5650, 5712, 5717 a 5720, 5771, 5843, 5876, 5884, 5886, 5902, 5913, 5924 a 5927, 5933, 
5941, 5944, 5946, 5959, 5966 a 5990, 5992 a 5995, 5997 a 6000, 6002, 6058, 6059, 6061, 
6070, 6072, 6075 a 6080, 6082 a 6098, 6100, 6107, 6169, 6175, 6212, 6216, 6224, 6228, 
6265, 6278, 6279, 6281, 6285, 6287, 6317, 6347, 6397, 6400, 6402 a 6405, 6408 a 6414, 
6416 a 6418, 6431 a 6434, 6438, 6439, 6476, 6480, 6483, 6491, 6492, 6496, 6497, 6501, 
6504, 6506, 6508 a 6528, 6541, 6545, 6548, 6549, 6563, 6565, 6566, 6570, 6572 a 6575, 
6577 a 6591, 6601, 6603 a 6660, 6662 a 6689, 6691, 6692, 6699, 6710 a 6713, 6715 a 
6718, 6727, 6732 a 6739, 6750 a 6756, 6759 a 6762, 6765 a 6782, 6784 a 6790, 6801 a 
6804, 6891 a 6907, 6910 a 6913, 6915, 6919 a 6929, 6931 a 6934, 6945, 6948 a 6952, 
6954, 6958 a 6963, 6965 a 6966, 6968 a 6975, 6977, 6979, 6984, 6985, 6987, 6989, 6990, 
6993, 6995, 7000 a 7003, 7007, 7011 a 7024, 7026 a 7029, 7031 a 7033, 7072, 7074, 7118, 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2004.08.30 

.0001182(23) 

e às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 388, 389, 393, 395, 399, 403 a 408, 423, 
426 a 429  no valor total de €2.690.613,64.  

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

XXIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 
RATIFICAÇÃO - 22.ª ALTERAÇÃO 

N.º 1162/04 Presente a 23.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 22.ª Alteração ao Orçamento, 14.ª 
Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 16.ª Alteração ao Plano das 
Actividades Municipais, de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 25 de Agosto que aut oriza a 22.ª Alteração ao 
Orçamento com inscrições/reforços e diminuições/anu lações no montante de 
€704.425,90 cada, 14.ª Alteração ao Plano Plurianua l de Investimentos com 
inscrições/reforços no montante de €340.712,91 e di minuições/anulações no 
montante de €152.722,91 e a 16.ª Alteração ao Plano  das Actividades Municipais com 
inscrições/reforços no montante de €306.407,00 e di minuições/anulações no 
montante de €580.534,96 de acordo com a alínea d) d o n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DAS OB RAS DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL DE LEIRIA ATÉ AO MONTANTE DE €12.644.526, 00 – PROPOSTA PARA A 
ARBITRAGEM DO BANCO DEXIA CRÉDIT LOCAL 

N.º 1163/04 A Câmara Municipal de Leiria aprovou na sua reunião de 2004.05.03 
(deliberação n.º 622/04) a proposta para arbitragem do empréstimo em epígrafe 
apresentada pelo Banco Dexia Crédit Local, datada de 2 de Março de 2004. Esta proposta 
tinha sido apresentada para a anterior data de vencimento não tendo, porém, sido 
operacionalizada a tempo porque o processo negocial foi mais demorado do que o 
inicialmente previsto. 

Face a estas circunstâncias, a proposta de arbitragem foi revista, designadamente 
alterando-se o prazo residual (agora 18 anos), a data indicativa das cotações (agora 18 de 
Agosto de 2004), o prazo (agora 18 anos), a data do primeiro vencimento (agora 
2005.10.20), a data das amortizações e do pagamento periódico de juros (agora cada 20 de 
Outubro), a data do último vencimento de juros e capital (agora 2022.10.20), o prazo da 
primeira fase (agora 7 anos), o prazo da segunda fase (agora prazo residual, 11 anos) e 
suprimindo-se a repetição da comissão de montagem. 
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O teor integral da proposta passa a ser o seguinte: 

«Proposta: “DUO” 

As condições financeiras mencionadas na proposta correspondem a cotações 
praticadas nos mercados num determinado dia e num instante preciso. Por conseguinte, 
têm um valor meramente indicativo e encontram-se sujeitas à evolução dos mercados. 
Em caso de aceitação daquela proposta, as condições definitivas das operações serão 
definidas, numa data precisa, após acordo final sobre a documentação e cumprimento 
das condições prévias. Esta iniciativa visa assegurar plena adequação da proposta às 
condições prevalecentes no mercado na data e na hora da concretização da operação . 

1 – Características do empréstimo à data de arbitra gem 

 

Taxa de juro Data do próximo 
vencimento Amortização Prazo residual Montante residual 

(EUR) 

Euribor 6 
meses pré 

fixado 
+0,50% 

20/10/2004 Semestral, constante 18 anos 12.302.782,05 

 
Data de arbitragem: 20/10/2004, após o pagamento do vencimento (juros e capital) 
normalmente devido naquela data. 

2 – Proposta de arbitragem 

 
Proposta  

“DUO” 

Cotações indicativas em 18 de Agosto de 2004 
 
Características gerais :  
 
Mutuária:  Câmara Municipal de Leiria 
 
Mutuante:   Dexia Crédit Local 
 
Divisa:   EURO (€) 
 
Montante:     € 12.302.782,05 
 
Prazo:  18 anos 
 
Garantia:  De acordo com a lei: as receitas municipais, com 

excepção dos subsídios, comparticipações e receitas 
consignadas. 

 
Data da arbitragem:    20/10/2004 
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Data do primeiro vencimento: 20/10/2005 
 
Amortização:     Anual, prestações constantes (cada 20 

de Outubro) 
 
Periodicidade de pagamento 
de juros:  Anual (cada 20 de Outubro) 
 
Data do último vencimento 
de juros e de capital:  20/10/2022 
 
Contagem de juros: Base Exacta/360 
 
Comissão de montagem: 0,10% do montante do capital remanescente, levantado 

no dia da arbitragem. 
 
Condições financeiras:  
 

Primeira fase indexada no Euribor 12 meses Pós fixa da:  
 
Prazo:  7 anos (até 20/10/2001) 
 
Condições Financeiras 
indicativas :    EURIBOR 12 meses + 0,37% p.a. 
 
Determinação do Índice :  O índice de referência é utilizado como uma taxa 

revisível Pós fixada , ou seja é determinado 8 dias úteis 
antes de final de cada período de juros, aplicável ao 
período decorrido. 

 
Reembolso antecipado  : A Mutuária pode proceder ao reembolso antecipado da 

totalidade do empréstimo a cada vencimento de juros, 
sujeito a notificar a sua decisão ao Mutuante por carta 
registada com  

 aviso de recepção pelo menos 35 dias antes do dito 
vencimento. O reembolso antecipado é feito mediante 
uma indemnização calculada em função das condições 
nos mercados financeiros. 

 
Segunda fase indexada no Euribor 12 meses Pré fixad a: 

 
Prazo:  Prazo residual, 11 anos 
 
Condições Financeiras 
indicativas :    EURIBOR 12 meses + 0,40% p.a. 
 
Determinação do Índice :  O índice de referência é utilizado como uma taxa 

revisível Pré fixada , ou seja é determinado 2 dias úteis 
antes do início de cada período de juros. 
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Reembolso antecipado  : A Mutuária pode proceder ao reembolso antecipado 

parcial ou total do empréstimo a cada vencimento de 
juros, sujeito a notificar a sua decisão ao Mutuante com 
aviso prévio de 35 dias, sem qualquer custo . 

 

Tabela de amortização indicativa 

 
Data de vencimento Capital remanescente Amortização 

20/10/2005 12 302 782,05          683 487,89   
20/10/2006 11 619 294,16          683 487,89   
20/10/2007 10 935 806,27          683 487,89   
20/10/2008 10 252 318,38          683 487,89   
20/10/2009 9 568 830,48          683 487,89   
20/10/2010 8 885 342,59          683 487,89   
20/10/2011 8 201 854,70          683 487,89   
20/10/2012 7 518 366,81          683 487,89   
20/10/2013 6 834 878,92          683 487,89   
20/10/2014 6 151 391,03          683 487,89   
20/10/2015 5 467 903,13          683 487,89   
20/10/2016 4 784 415,24          683 487,89   
20/10/2017 4 100 927,35          683 487,89   
20/10/2018 3 417 439,46          683 487,89   
20/10/2019 2 733 951,57          683 487,89   
20/10/2020 2 050 463,68          683 487,89   
20/10/2021 1 366 975,78          683 487,89   
20/10/2022 683 487,89          683 487,89   

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade: 

1) nos termos do art.º 138.º e dos n.ºs 1 do art.º 143.º e 143.º, todos do 
Código do Procedimento Administrativo, revogar a su a deliberação n.º 622/04, de 3 
de Maio; 

2) tendo em conta os objectivos de minimização dos custos directos e 
indirectos numa perspectiva de longo prazo e da não  exposição de riscos excessivos 
aprovar a nova proposta de arbitragem apresentado p elo Dexia Crédit Local, datada 
de 2004.08.26 e supra-transcrita. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DAS OB RAS DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL DE LEIRIA ATÉ AO MONTANTE DE €12.644.526, 00 - MINUTA DO 
CONTRATO DE ADITAMENTO 

N.º 1164/04 Entre os abaixo assinados: 
 

Dexia Crédit Local 
uma sociedade anónima com directório e conselho fiscal, com capital social de € 
1 327 004 846 , com sede no Quai André Citroën, n.º 7 a 11, 75015 PARIS, registada no 
registo do comércio e das sociedades de Paris sob o número B 351 804 042,  
 
representado pelo Sr. Jean Jacques Saint Lézin, 
 
doravante designado por: "O Mutuante"  
 
por um lado, 
 
e  
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
 
representada pela Dr.ª Isabel Damasceno Campos, 
 
doravante designada por: "A Mutuária "  
 
por outro lado. 
 
Foi convencionado o seguinte: 
 

PREÂMBULO 
 
Considerando que o Mutuante concedeu um empréstimo no valor de 12.644.526 euros à 
Mutuária em 9 de Setembro de 2002 para financiar a construção do novo Estádio 
Municipal/Euro 2004 (doravante designado por Contrato de Mútuo). Na data da assinatura, 
o montante integral do empréstimo foi sacado. 
 
Tendo a Mutuária desejado alterar as condições financeiras aplicáveis ao Contrato de 
Mútuo, as partes convencionaram celebrar o presente aditamento. 
 
Uma cópia autenticada das deliberações dos órgãos do Município que autorizam a 
celebração do presente aditamento consta do anexo 1. 
 
ARTIGO 1.º 
 
As expressões utilizadas com maiúscula no presente aditamento terão o significado que 
lhes é atribuído no artigo 1.º do Contrato de Mútuo, tal como modificado pelo presente 
aditamento. 
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1.1. No artigo 1.º - Definições – do Contrato de Mútuo, são inseridas as seguintes 
definições: 
 
Fax de Cotação  designa o documento cuja minuta consta do anexo 2, enviado pelo 
Mutuante à Mutuária por fax, nos termos do artigo 2.º  do Contrato de Mútuo. 
 
Data para Produção de Efeitos da Arbitragem designa o dia 20 de Outubro de 2004. 
 
EURIBOR 12 meses designa a taxa a 12 meses (EURO Interbank Offered Rate), conforme 
publicada no ecrã da Telerate, página 248, sob a égide da FBE (Federação Bancária da 
União Europeia)». 
 
Margem 1  designa a margem indicada no Fax de Cotação para a primeira fase. 
 
Margem 2  designa a margem indicada no Fax de Cotação para a segunda fase. 
 
Primeira Fase  designa o período entre o dia 20 de Outubro de 2004, inclusive, e o dia 20 
de Outubro de 2011, exclusive. 
 
Segunda Fase  designa o período entre o dia 20 de Outubro de 2011, inclusive, e a Data de 
Vencimento Final.» 
 

1.2. No artigo 1.º - Definições – do Contrato de Mútuo, o termo Período de Juros é 
completado da seguinte forma : 

 
“ Desde que o Mutuário aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 29.º do Contrato 
de Mútuo, “Período de Juros”  designa os períodos sucessivos de 12 meses com início na 
Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, aplicável ao Empréstimo”. 
 
ARTIGO 2.º 
 
Após o artigo 6.º - Opção de Conversão do Empréstimo à Taxa Variável em Empréstimo à 
Taxa Fixa - é inserido um artigo 6-bis com a seguinte redacção: 
 
“Artigo 6.º -bis 
Todavia, a contar da data em que o Mutuário aceitar as condições financeiras da arbitragem 
conforme definido no artigo 29.º do Contrato de Mútuo, deixará de poder, até ao termo da 
Primeira Fase, utilizar a Opção de Conversão do Empréstimo à Taxa Variável em 
Empréstimo à Taxa Fixa. O Mutuário só poderá recorrer à Opção de Conversão do 
Empréstimo à Taxa Variável em Empréstimo à Taxa Fixa durante a Segunda Fase”. 
 
ARTIGO 3.º 
 

Após o artigo 7.º - Juros - é inserido um artigo 7.º -Bis com a seguinte redacção: 

 
“Artigo 7.º-Bis 
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Desde que o Mutuário aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 29 do Contrato 
de Mútuo, o Empréstimo produzirá juros nas seguintes condições:  
 
I – Durante a Primeira Fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é igual à 
EURIBOR a 12 meses, tal como constatada 8 Dias Úteis antes de cada Data de Vencimento 
de Juros, acrescida da Margem 1. A taxa de juro obtida desta forma aplica-se ao Período de 
Contagem de Juros decorrido. 

 

Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 
Período de Contagem de Juros correspondente com base num ano de 360 dias. 

 
A título meramente indicativo, no dia 18/08/2004, a Margem 1 seria de 0,37%. A Margem 1 
efectivamente aplicada ao Empréstimo, em todo o caso inferior a 0,37%, será definida de 
acordo com as modalidades previstas no artigo 29.º do Contrato de Mútuo. 
 
II – Durante uma Segunda Fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é igual à 
EURIBOR a 12 meses, tal como constatada 2 Dias Úteis antes de cada Data de Vencimento 
de Juros, acrescida da Margem 2. A taxa de juros obtida desta forma aplica-se ao Período 
de Contagem de Juros seguinte.  
 
Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 
Período de Contagem de Juros correspondente com base num ano de 360 dias.” 
 
A título meramente indicativo, no dia 18/08/2004, a Margem 2 seria de 0,40%. A Margem 2 
efectivamente aplicada ao Empréstimo, em todo o caso inferior a 0,40%, será definida de 
acordo com as modalidades previstas no artigo 29 do Contrato de Mútuo”. 
 
ARTIGO 4.º 
 

Após o artigo 8.º - Amortização do Capital – do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 8.º -
Bis com a seguinte redacção: 

 
“Artigo 8.º -Bis 
Desde que o Mutuário aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 29.º do Contrato 
de Mútuo, o Empréstimo será amortizado nas seguintes condições: 
 
A partir da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, o Empréstimo será reembolsado 
em 18 prestações em cada Data de Vencimento de Juros, sendo as 17 primeiras prestações 
do montante de 683 487,90 euros (seiscentos e oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e 
sete euros e setenta e noventa cêntimos) cada uma e a última do montante de 683.487,75 
euros (seiscentos e oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e sete euros e setenta e cinco 
cêntimos)”. 
 
 
 
 
 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2004.08.30 

.0001189(30) 

ARTIGO 5.º 
 

Após o artigo 9.º - Reembolso antecipado – do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 9.º -
Bis com a seguinte redacção: 

 
“Artigo 9.º -bis 
Desde que o Mutuário aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 29.º do Contrato 
de Mútuo, o reembolso antecipado do Empréstimo será submetido às seguintes condições: 
 
I – Durante a Primeira Fase, sujeito ao pagamento da penalização fixada no artigo 10.º -Bis 
infra, a Mutuária pode proceder ao reembolso antecipado total do Empréstimo numa Data 
de Vencimento de Juros, desde que comunique a sua decisão ao Mutuante com pelo menos 
35 dias de antecedência por carta registada com aviso de recepção. 
 
II – A partir de 20 de Outubro de 2011 e durante a Segunda Fase, a Mutuária tem a 
faculdade de proceder ao reembolso antecipado total ou parcial do montante do Empréstimo 
em dívida numa Data de Vencimento de Juros, sem penalizações, mediante um pré-aviso 
dado ao Mutuante com pelo menos 35 dias de antecedência por carta registada com aviso 
de recepção.” 
 
ARTIGO 6.º 
 
Após o artigo 10.º - Indemnização por reembolso antecipado do Empréstimo à Taxa Fixa – 
do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 10-Bis com a seguinte redacção: 
 
“Artigo 10.º -Bis 
A penalização de reembolso antecipado previsto no artigo 9.º -bis define-se da seguinte 
forma: 
 
Durante a Primeira Fase, o reembolso antecipado terá lugar contra o pagamento ou 
recebimento de uma penalização pela Mutuária, que tem por objecto assegurar o equilíbrio 
financeiro do contrato entre as duas partes. 
 
A penalização de reembolso antecipado é fixada pelo Mutuante tendo em conta as 
condições prevalecentes nos mercados financeiros 10 dias úteis antes da data de 
reembolso antecipado. Dia útil significa um dia em que o sistema de pagamento europeu 
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (sistema 
TARGET) esteja em funcionamento. Se a data determinada desta forma não corresponder a 
um dia em que a Bolsa de Paris esteja aberta, a data considerada será o dia anterior em 
que tal bolsa esteja em funcionamento (doravante designado por “ Dia de Fixação ”). 
 
No Dia de Fixação, o Mutuante pede previamente a duas instituições de referência nesses 
mercados para calcularem o montante da penalização a pagar pela parte devedora em 
virtude do reembolso antecipado do empréstimo. 
 
A penalização de reembolso antecipado aplicada é a média aritmética dessas duas 
penalizações. 
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O montante da penalização de reembolso antecipado assim fixado é comunicado ao 
Mutuário no Dia de Fixação até às 11H00. Nesse mesmo dia, o Mutuário comunica a sua 
decisão por escrito ao Mutuante até às 11H30. Em caso de resposta negativa ou na falta de 
resposta nesse prazo, o reembolso antecipado não se realiza. 
 
Em caso de acordo do Mutuário, a penalização de reembolso antecipado torna-se 
imediatamente exigível e é paga pelo Mutuante ou pelo Mutuário, na data de Vencimento de 
Juros em que se verifica o reembolso antecipado do empréstimo.” 
 
ARTIGO 7.º 
 

Após o artigo 28.º do Contrato de Mútuo, é inserido o artigo 29.º com a seguinte redacção: 

 
“Artigo 29.º – Concretização da arbitragem 
 
A partir da data em que o Mutuário receber o visto do Tribunal de Contas e o mais tardar 5 
Dias Úteis antes da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, o Mutuante comunicará 
ao Mutuário, através do Fax de Cotação, as condições aplicáveis ao Empréstimo, tendo em 
conta as condições financeiras prevalecentes nos mercados financeiros, para efeitos do 
disposto nos artigos 6.º-Bis, 7.º-Bis, 8.º-Bis, 9.º-Bis e 10.º-Bis do Contrato de Mútuo, bem 
como as respectivas definições. 
 
Após a recepção do Fax de Cotação, o Mutuário dispõe de um prazo de 30 minutos para 
confirmar o seu acordo relativo às condições de arbitragem propostas, devolvendo por fax 
ao Mutuante o Fax de Cotação com a menção «De acordo». 
 
Em caso de aceitação pelo Mutuário do Fax de Cotação, as novas condições financeiras 
aplicam-se ao Empréstimo a contar da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem. 
 
Na falta de aceitação pelo Mutuário das condições propostas pelo Mutuante, os artigos 6.º-
Bis, 7.º-Bis, 8.º-Bis e 10.º-Bis do Contrato de Mútuo, bem como as respectivas definições, 
não se aplicarão, mantendo-se inalteradas as condições financeiras do Empréstimo.” 
 
ARTIGO 8.º 
 
O artigo 26.º.2.b – Bonificação de juros – é eliminado 
 
ARTIGO 9.º 
 
O artigo 28.º – Foro - passa a ter a seguinte redacção: 
 
“Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente contrato, as partes 
devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 
acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 
competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa.” 
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ARTIGO 10.º 
 
Em conformidade com as disposições do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto, a taxa 
anual efectiva engloba, entre outros, os juros, despesas, comissões ou remunerações 
directas ou indirectas de qualquer natureza. É uma taxa anual proporcional à taxa do 
período, postecipada e expressa para cem unidades monetárias. A taxa do período é 
calculada em termos actuariais assegurando, segundo o método dos juros compostos, a 
igualdade entre, por um lado, as quantias mutuadas e, por outro, todos os pagamentos 
devidos pela Mutuária em virtude desse financiamento a título de capital, juros e despesas 
diversas. 
 
A Mutuária reconhece ter procedido pessoalmente a todas as estimativas que considera 
necessárias para avaliar o custo efectivo global do Empréstimo. 
 
A título informativo, as partes declaram que a Taxa Anual Efectiva é: [...]% ao ano com base 
na última EURIBOR a 12 meses publicada à data de assinatura do aditamento e de uma 
Margem 1 de 0,37% e de uma Margem 2 de 0,40% p.a. 
 
Fica expressamente entendido que esta taxa é meramente indicativa e não vincula o 
Mutuante nem a Mutuária para o futuro. 
 
ARTIGO 11.º  

Uma comissão de montagem igual a 0,10% sobre o montante do empréstimo devido será 
devida pelo Mutuário ao Mutuante. 

Essa comissão será paga pelo Mutuário até dia 20/10/2004 apenas em caso de aceitação 
do Fax de Cotação. 

ARTIGO 12.º 

O presente aditamento será regido e interpretado de acordo com o Direito português. 

Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente aditamento, as partes 
devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 
acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 
competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa. 

ARTIGO 13.º 

As disposições do Contrato de Mútuo não alteradas pelo presente aditamento mantêm-se 
em vigor sem alterações. 

ARTIGO 14.º 

O presente aditamento entra em vigor a contar da data da sua assinatura, sujeito ao 
preenchimento, o mais tardar 7 dias úteis antes da Data de Vencimento de Juros de 
20/10/2004, das seguintes condições suspensivas: 

- entrega pelo Mutuário de uma cópia autenticada do visto do Tribunal de Contas relativo ao 
presente aditamento; 

- entrega pelo Mutuário de uma cópia autenticada das procurações das pessoas autorizadas 
a assinar o presente aditamento e o Fax de Cotação em representação da Mutuária. 
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Feito em 3 originais, sendo um destinado ao Tribunal de Contas.  

[….], aos […] 

  
O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Dra. Isabel Damasceno Campos 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 
 

DEXIA CRÉDIT LOCAL 
Dr. Jean Jacques Saint Lézin 

Director do Departamento Interncional 
 
 
 
 

A Câmara analisou a minuta do contrato de aditament o, acima transcrito e 
delibera por maioria com abstenção do Senhores Vere adores, Dr.ª Maria Manuela 
Miranda, Dr. José Manuel Silva e Eng.ª Isabel Maria  Gonçalves, autorizar a celebração 
do respectivo aditamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

VOTO DE PESAR 

N.º 1165/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário  desta Câmara Municipal, José 
Manuel Raposo Pires, pelo falecimento de seu pai, t endo a Câmara deliberado, por 
unanimidade concordar. 

** 

PROGRAMA VIDA EMPREGO – RESTITUIÇÃO DE VALORES - PR OCESSO N.º 146-
ARC-VE/2000-ANA CRISTINA FERREIRA PINTO E RUI CARLO S A. SANTOS - (ENT 
20953/04) 

N.º 1166/04 Em Outubro de 2000, esta Câmara Municipal apresentou, junto da Agência 
Regional do Centro do Programa Vida Emprego, um projecto de candidatura à Medida 
Específica de Apoio ao Emprego,  ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
136/98, publicado no Diário da República  n.º 280, de 1999-12-04, a qual veio a ser 
aprovada por despacho de 2000-10-16, com a atribuição do correspondente apoio 
financeiro.  

Assim, foram efectuadas pela referida Agência Regional 9 adiantamentos, com 
base na candidatura e na previsão dos custos com os trabalhadores inseridos no referido 
projecto, no valor total de €20.662,15. 
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O projecto decorreu no período que vai de 2000-10-16 até 2002-10-01, vindo 
agora a Agência Regional solicitar o reembolso da importância de €992,25, referente à 
diferença entre o valor dos adiantamentos pagos e a despesa comprovada e validada 
oportunamente.  

Após análise e conferência dos elementos constantes do processo, constatou-
se que de facto, as verbas transferidas estão correctas, tendo esta Câmara apresentado 
uma despesa cuja comparticipação era de €19.669,91, concluindo-se, portanto,  que o valor 
percebido excedeu efectivamente a comparticipação. Tal diferença deve-se, 
essencialmente, ao facto de a Agência Regional ter adiantado pagamentos relativos  a 
subsídios de refeição e a vencimentos que foram calculados no pressuposto de que não 
haveria faltas a descontar; no entanto, vieram a ocorrer situações justificativas de alguns 
descontos nos referidos abonos, o que veio a traduzir-se na diferença entre o que foi pago 
pela Agência Regional e a comparticipação a que esta Câmara Municipal tinha direito.  

Assim, deverá ser feita a devolução da importância de  €992,25 à Agência 
Regional do Centro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar  a restituição da importância de €992,25 à Agência Regional do Centro. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – MARIA DEOLIND A SANTO FÉLIX 
VIEIRA – (ENT. 15412/04) 

N.º 1167/04 Maria Deolinda Santo Félix Vieira , residente na Rua António Maria da Silva, 
89, Picassinos, Marinha Grande, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua 
viatura, no dia 21 de Janeiro de 2004, pelas 19h40m, no início da Rua Machado Santos, 
junto à entrada para as obras da antiga fonte luminosa. 

Os danos reclamados dizem respeito a dois pneus e duas jantes, tendo juntado 
Factura no montante de €230,00. Reclama, ainda, o pagamento do montante de €8,90 
relativo ao valor pago pela certidão do auto de ocorrência, elaborado pela PSP. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 
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e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 
de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

Do mesmo modo, cabe à Câmara Municipal nos locais das vias sob a sua 
jurisdição que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
limitações, assinalá-las por meios de placas com os sinais da lei (artigos 5.º do Código da 
Estrada e 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 2/98 de 3/1). 

A PSP e as fotos juntas ao pedido confirmam a existência de vários buracos no 
arruamento. 

Assim sendo, praticou o Município, por omissão, um facto ilícito e agiu com 
culpa (a chamada culpa do serviço, que se reporta ao serviço como um todo), por não ter 
providenciado no sentido de eliminar os buracos existentes no meio da via, prevenindo 
desse modo a ocorrência de acidentes. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente seja atendido e que a 
Câmara Municipal a indemnize pelo valor  de €238,90 (duzentos e trinta e oito Euros e 
noventa cêntimos), correspondente aos danos da viatura e certidão do auto de ocorrência. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização à munícipe em causa, no valor de €238, 90 (duzentos e trinta e oito 
euros e noventa cêntimos). 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE NÉLSON NUNO FIE L AMADO – 
(ENT.21091/03) 

N.º 1168/04 Nélson Nuno Fiel Amado, residente em Casal da Luísa, Pedreiras, Porto de 
Mós, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, no dia 10 de Junho 
de 2003, pelas 20,00 horas, na Rua Comandante Almeida Henriques, na Cidade de Leiria, 
quando «depois de ter passado por uma tampa de águas se verifica um desnível no 
pavimento pelo que embateu com a parte de baixo do veículo, tendo ficado imediatamente a 
verter óleo». Requer, ainda, o pagamento de despesas adjacentes, nomeadamente fotos e 
certidão policial. 

Juntou dois orçamentos, um da Lubrigaz, Ldª, no montante de €383,83 e outro 
da Golpiauto, Ldª, no montante de €317,92.  Apresentou também um orçamento relativo ao 
serviço de reboque da Lubrigaz para a Golpiauto. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 
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Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 
e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 

causalidade adequada. 
O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 

de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

Do mesmo modo, cabe à Câmara Municipal nos locais das vias sob a sua 
jurisdição que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
limitações, assinalá-las por meios de placas com os sinais da lei (artigos 5.º do Código da 
Estrada e 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 2/98 de 3/1). 

O desnível do pavimento é confirmado pelos serviços municipais, tendo sido 
«originado pelo abate do pavimento ao redor de uma caixa de visita de dois colectores de 
saneamento». 

Assim sendo, praticou o Município, por omissão, um facto ilícito e agiu com 
culpa (a chamada culpa do serviço, que se reporta ao serviço como um todo), por não ter 
providenciado no sentido de eliminar o desnível existente no meio da via, prevenindo desse 
modo a ocorrência de acidentes. 

Deste modo, o requerente tem direito a ser ressarcido dos prejuízos sofridos 
com e por causa do acidente. Todavia, o orçamento da empresa de reboques Sousa & Irmã, 
Ldª, relativo ao serviço de reboque da Lubrigaz, para onde foi inicialmente transportada a 
sua viatura, para a Golpiauto, tem o n.º 1 e a data de 01-01-2003, ou seja, cinco meses e 
meio antes do acidente, pelo que não pode ser considerado. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que a 
Câmara Municipal o indemnize pelo valor de €322,60 (trezentos e vinte e dois Euros e 
sessenta cêntimos), correspondente aos danos da viatura, certidão policial e fotografias 
juntas ao processo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização ao munícipe em causa, no valor de  €32 2,60 (trezentos e vinte e dois 
Euros e sessenta cêntimos). 

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - ANA PAULA LOU RENÇO 
CAMPANUDO ESTEVES RIBEIRO (ENT. 33651/03) 

N.º 1169/04 ANA PAULA LOURENÇO CAMPANUDO ESTEVES RIBEIRO, residente na 
Travessa do Arieiro, n.º 3, Comeira, 2430-072 MARINHA GRANDE, veio requerer o 
ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, no dia 12 de Outubro de 2003, pelas 21,30 
horas, na Estrada da Maceirinha, a qual embateu num buraco existente na via pública e 
sem a sinalização adequada, tendo danificado o pneu e a jante da frente do lado esquerdo. 

Juntou Participação de Ocorrência elaborada pela Brigada de Trânsito da GNR e 
dois orçamentos, um no valor de €123,76, e outro de €121,53. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 
e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 

causalidade adequada. 
A estrada em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município de 

Leiria, afecta à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação da mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 
Relativamente ao buraco em questão, há uma participação da sua existência e perigo para 
os utentes da estrada, elaborada pela GNR, dirigida à Câmara Municipal da Batalha e, 
entretanto, enviada a esta Câmara (ENT-2003/33176), por se situar em território do 
Município de Leiria. 

Os serviços confirmam a existência do buraco e informam que o mesmo já foi tapado.  
Assim sendo, praticou o Município, por omissão, um facto ilícito e agiu com 

culpa (a chamada culpa do serviço, que se reporta ao serviço como um todo), por não ter 
providenciado no sentido de eliminar o buraco existente no meio da via e sem a sinalização 
adequada, prevenindo desse modo a ocorrência de acidentes. 

Em consequência, a requerente tem direito a ser ressarcida dos prejuízos 
sofridos com o acidente. Tendo apresentado dois orçamentos, opta-se pelo de valor mais 
baixo. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente seja atendido e que a 
Câmara Municipal a indemnize pelo valor  de €121,53 (cento e vinte e um euros e cinquenta 
e três cêntimos), correspondente aos danos sofridos na sua viatura. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2004.08.30 

.0001197(38) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização à munícipe em causa, no valor de €121, 53 (cento e vinte e um euros e 
cinquenta e três cêntimos). 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – GUILHERME COR DEIRO ALBERTO – 
(ENT. 25582/03) 

N. 1170/04 Guilherme Cordeiro Alberto,  residente na Urbanização Cruz de S. Tomé, 
Lote 23 – 2.º d.º, Azóia, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, no 
dia 28 de Julho de 2003, pelas 18h05m, na estrada Azóia/Vale do Horto. 

Segundo o requerente declarou à Brigada de Trânsito da GNR, após cruzar com 
outro veículo, desviou-se um pouco mais sobre a berma e passou por cima de um 
paralelepípedo, que estava um pouco saliente em relação aos outros que pavimentam as 
bermas. Em consequência rebentou um pneumático e a respectiva jante do rodado da 
frente do lado direito ficou danificada. 

Apresentou participação do Auto de Ocorrência elaborado pela GNR, fotografias 
e orçamento no valor de €303,43. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 
e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 

causalidade adequada. 
O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 

de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

Do mesmo modo, cabe à Câmara Municipal, nos locais das vias sob a sua 
jurisdição que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
limitações, assinalá-las por meios de placas com os sinais da lei (artigos 5.º do Código da 
Estrada e 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 2/98 de 3/1). 
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No caso concreto, porém, o paralelo que terá originado os danos na viatura do 
requerente encontrava-se na berma, ou seja, fora da faixa de rodagem, como, aliás, se 
pode comprovar com as fotos que o requerente juntou ao processo. 

E das duas uma: ou o veículo que transitava em sentido contrário invadiu a faixa 
de rodagem do requerente obrigando este a desviar-se para a berma ou não invadiu. No 
primeiro caso, a responsabilidade tem de ser assacada ao condutor do outro veículo. No 
segundo caso, a responsabilidade tem de recair sobre o próprio condutor. Seja como for, 
em nenhuma das situações pode o município assumir qualquer responsabilidade pelo 
sucedido, porquanto não foi o estado do pavimento da via ou qualquer obstáculo nele 
existente da responsabilidade do Município que obrigou o requerente a desviar-se para a 
berma. 
Nestes termos, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de indeferir o pedido, devendo 
o requerente ser ouvido quanto ao projecto de decisão no âmbito da audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Administrativa e respectiva p roposta de indeferimento da 
pretensão do requerente. 

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

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – JOSÉ LUÍS DAS  NEVES SOUSA – 
(ENT. 6709/04) 

N.º 1171/04 José Luís das Neves Sousa, residente na Rua do Arraial, n.º 49, Andrinos, 
Pousos, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, no dia 21 de 
Fevereiro de 2004, pelas 21,00 horas, na Rua Casal José Duarte, no sentido Leiria-
Andrinos, quando a condutora do mesmo, Luísa Maria Santos Portugal de Sousa, “ao 
cruzar-se com outro veículo saiu da zona delimitada por alcatrão e quando tentou regressar 
à mesma cortou os dois pneumáticos do lado direito, devido ao facto de o referido alcatrão 
se encontrar em quina viva e com cerca de 15 centímetros de altura”. 

Apresentou fotografias e orçamento no valor de €312,00, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 
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c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 
e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 

causalidade adequada. 
O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 

de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

Do mesmo modo, cabe à Câmara Municipal nos locais das vias sob a sua 
jurisdição que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
limitações, assinalá-las por meios de placas com os sinais da lei (artigos 5.º do Código da 
Estrada e 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 2/98 de 3/1). 

De acordo com o relatório da PSP, o pavimento da estrada era cerca de 15 cm 
mais alto que a berma, agravado pelo facto do alcatrão se encontrar em quina viva, não 
havendo qualquer sinalização alertando os condutores para esse facto. 

Nos termos do artigo 493.º, n.º 1, do Código Civil, pende sobre o município a 
presunção de culpa, salvo se provar que o acidente teria ocorrido, mesmo que não tivesse 
culpa. 

No caso concreto, segundo ela própria declarou, a condutora “quando 
regressava a casa deparou-se com outro veículo em sentido contrário e a rua como é muito 
estreita, não tem muita iluminação, teve que se encostar à berma da estrada, e teve que 
sair da zona delimitada por alcatrão e quando tentou regressar à mesma cortou os dois 
pneus do lado direito por o alcatrão se encontrar em quina viva e com cerca de 15 cm de 
altura...”. 

Significa isto que, mesmo admitindo que houvesse sinalização adequada, o 
acidente ter-se-ia verificado com toda a probabilidade, uma vez que tal sinalização não 
obstaria à saída da condutora da sua faixa de rodagem para a berma, sendo que, nos 
termos do disposto no artigo 13.º, n.º 1, do Código da Estrada, deveria ter mantido da berma 
a distância necessária para evitar acidentes. 

Alega a condutora que a rua «é muito estreita, não tem muita iluminação», mas 
nem ela, nem o requerente provam que tal facto constitua um impedimento a que a via em 
causa tenha dois sentidos. 

E das duas uma: ou o veículo que transitava em sentido contrário invadiu a faixa 
de rodagem da condutora obrigando esta a desviar-se para a berma ou não invadiu. No 
primeiro caso, a responsabilidade tem de ser assacada ao condutor do outro veículo. No 
segundo caso, a responsabilidade tem de recair sobre a própria condutora. Em nenhuma 
das situações, porém, pode o município assumir qualquer responsabilidade pelo sucedido, 
porquanto não foi o estado do pavimento da via ou qualquer obstáculo nele existente da 
responsabilidade do Município que obrigou a condutora a desviar-se para a berma. 

Nestes termos, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de indeferir o 
pedido, devendo o requerente ser ouvido quanto ao projecto de decisão no âmbito da 
audiência prévia. 
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A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Administrativa e respectiva p roposta de indeferimento da 
pretensão do requerente. 

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

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ALMERINDA DA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES – (ENT. 29354/03) 

N.º 1172/04 ALMERINDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, residente na Travessa do 
Município, Lote B1-Cave, 2410-138  LEIRIA, representada pelo Advogado estagiário, Dr. 
Paulo Galvão, veio requerer o pagamento dos danos sofridos na sua viatura no cruzamento 
do Barracão com a Bidoeira de Cima, porque o sinal de regulação de trânsito, no sentido 
Bidoeira/Pombal não se encontrava a funcionar em perfeitas condições, sendo que o sinal 
luminoso de cor vermelha não acendia, só acendendo a luz verde. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 
e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 

causalidade adequada. 
À responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais por actos de 

gestão pública é aplicável a presunção de culpa consagrada no artigo 493.º, n.º 1, do 
Código Civil, segundo o qual quem tiver em seu poder coisa móvel ou imóvel, com o dever 
de a vigiar, responde pelos danos que a coisa causar, salvo se provar que nenhuma culpa 
houve da sua parte ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não 
houvesse culpa sua. 
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O Snr. Agente Participante (da Brigada de Trânsito da GNR), diz, na 
Participação, que «.... o veículo n.º 2 circulava na EN 1, ao Km 136 no cruzamento do 
barracão e quando efectuava o atravessamento do cruzamento, alegadamente com a luz 
verde de regulação de trânsito, o veículo n.º 1 (conduzido pela requerente) que circulava da 
Bidoeira e pretendia entrar na EN 1 em direcção a Pombal, não passou com o sinal de 
regulação de trânsito verde. Com esta manobra a condutora do veículo n.º 1 provocou o 
embate entre ambos os veículos..... O participante ao periciar o local do acidente, verificou 
que o sinal de regulação de trânsito Bidoeira/Pombal não se encontrava a funcionar em 
perfeitas condições, sendo que o sinal luminoso de cor vermelha não acendia, só 
acendendo a luz verde». 

Porém, os serviços municipais responsáveis pelo sector de sinalização e trânsito 
informaram que não havia registos comprovativos do não funcionamento dos referidos 
semáforos na data e hora do acidente. 

Acresce que a Câmara exerce uma constante e continuada vigilância, 
manutenção e conservação dos semáforos existentes no concelho. Apesar disso, não é 
possível evitar que uma ou outra lâmpada possa fundir-se, nem, quando tal acontece, agir 
de imediato no momento no sentido da sua reparação ou substituição, porque isso obrigaria 
a afectar um funcionário a cada semáforo, situação incomportável do ponto de vista 
financeiro. 

Tal como resulta da participação, não repugna aceitar que o sinal luminoso de 
cor vermelha não estivesse aceso quando a requerente chegou junto dos semáforos. 
Todavia, numa situação dessas, cabia à requerente verificar se os semáforos, no seu todo, 
não estavam a funcionar ou se apenas a lâmpada do sinal vermelho estava fundida, 
aguardando, nomeadamente, algum tempo para confirmar se acendia ou não qualquer luz. 
Caso tivesse agido dessa forma, a requerente facilmente teria constatado que a luz verde 
estava a funcionar, podendo, então, retomar a sua marcha em segurança. 

Ao não ter agido assim, a requerente veio a provocar um acidente que bem 
poderia ter evitado, caso tivesse usado das cautelas e dos cuidados que a situação exigia, 
razão pela qual a responsabilidade pelo acidente lhe deve ser inteiramente assacada. 

Seja como for, não é possível apurar o facto ilícito praticado pelo Município ou 
pelo seu órgão executivo, nem consequentemente o nexo de causalidade adequada entre o 
facto ilícito e os danos que a requerente alega ter sofrido. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente seja indeferido, devendo 
a deliberação final ser precedida da realização de audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Administrativa e respectiva p roposta de indeferimento da 
pretensão do requerente. 

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

** 
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SUBSISTEMA DE OLHALVAS SUL - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM CHAINÇA- 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO SEGUNDO O DECRETO-L EI N.º 196/89 – 
(ENT. 24158/04) 

N.º 1173/04 A SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. veio solicitar à 
Câmara a emissão de um documento no qual conste o interesse público do 
empreendimento relativo ao Subsistema de Olhalvas Sul - Estação Elevatória em Chainça, 
com vista à obtenção da necessária autorização da Comissão Regional da Reserva Agrícola 
para a execução daquela obra, conforme o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 

Tratando-se de uma obra que, depois de concluída, t erá um enorme 
impacto positivo na salubridade e saúde públicas e na melhoria da qualidade de vida 
das populações por ela abrangidas, a Câmara Municip al de Leiria delibera por 
unanimidade declarar a obra relativa à construção d o Subsistema de Olhalvas Sul - 
Estação Elevatória em Chainça de interesse público e mandar passar o documento 
solicitado pela SIMLIS, S.A. em conformidade com es ta deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – NUNO MIGUE L PEREIRA RUSSO – (ENT. 
21565/04) 

N.º 1174/04  Presente o ofício n.º 2110 de 12/07/04, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, ENT.21565,/04, acompanhado de um pedido apresentado por NUNO 
MIGUEL PEREIRA RUSSO, solicitando parecer para a criação de uma empresa na 
actividade de “Comércio a Retalho de Livros”, a localizar na Rua Carlos Eugénio, Lote 30 – 
2.º Esq . Loja 4 – Cruz da Areia – Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria, constante do ofício 982/04, de 21 de Agosto de 2004, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo da alínea a) do n.º 
2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emitir parecer favorável à 
criação da empresa pretendida devendo possuir insta lações adequadas e licenciadas 
para a sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENTFE. 302 8/04) 

N.º 1175/04 Presente o fax da representante legal da Firma Ramblas – Restaurante e 
Café, Lda. a solicitar o alargamento do horário de funcionamento até às 4H00m, no 
estabelecimento denominado “ABADIA”, sito na Rua Barão de Viamonte, n.º 43, em Leiria,  
no dia 25 de Setembro do corrente ano, do qual consta o seguinte parecer da Sr.ª 
Vereadora do Desenvolvimento Económico: “Só será de deferir quando se trata de 
aniversário do estabelecimento, não das sócias.”, o qual mereceu Despacho de 
concordância da Ex.ma Sr.ª Presidente da Câmara, de 04/08/25.  
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A Câmara, delibera por unanimidade notificar a requ erente nos termos e 
para os efeitos dos art.ºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º442/91, de 15/11 com a s alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96 de 31/01, da intenção de indef erir o pedido para o dia 25 de 
Setembro do corrente ano, atendendo aos fundamentos  invocados. 

** 
SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁX I (ENT.23070/04) 

N.º 1176/04 Para os efeitos previstos no art.º 12.º do Dec. Lei n.º 251/98, de 11/08, e ao 
abrigo do art.º 6.º, n.º 1, do Regulamento do Transporte Público de Passageiros – 
Transporte em TÁXI, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 30 de Dezembro 
de 2002, é presente o seguinte pedido de substituição de veículo afecto ao transporte em 
táxi: 

 ESTACIONAMENTO 

REQUERENTE MATRÍCULA 
ANTERIOR 

MATRÍCULA 
ACTUAL LOCAL FREGUESIA 

Táxis Guarita, Lda. GL-64-10 66-31-XS Monte 
Redondo 

Monte 
Redondo 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO ONZE 

PEETI – APOIO AO PROGRAMA – PAGAMENTO DE REFEIÇÕES À FUNDAÇÃO 
ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 

N.º 1177/04 Presente informação da Divisão de Educação e factura n.º 31 da Fundação 
Escola Profissional de Leiria com data de 16 de Julho. 
Considerando que: 

1. Em 2004/03/22 (acta n.º 10) a Câmara Municipal de Leiria deliberou apoiar o 
Programa; 

2. De acordo com a deliberação (405/04) a Escola Profissional assegurava o serviço 
das refeições; 

3. O valor das refeições de Dezembro de 2003 a Junho de 2004, totaliza €2.816,55. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea) 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 I) do n.º 1, conjugada com a alínea d) do n.º 4 
do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  delibera por unanimidade transferir 
para a Fundação Escola Profissional de Leiria, a ve rba de €2.816,55 para fazer face às 
respectivas despesas. 
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ABERTURA SOLENE DO ANO LECTIVO NO CONCELHO DE LEIRI A – 9 DE 
SETEMBRO DE 2004 

N. 1178/04 À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Leiria, em 
parceria com o Centro de Formação de Leiria, vai levar a efeito a “Abertura Solene do Ano 
Lectivo”, no próximo dia 09 de Setembro de 2004, no auditório da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, com a temática “Do global ao local: que percursos para a 
diversidade?”. 

Para além do espaço formativo, trata-se de dar as “boas-vindas” aos educadores e 
professores que, neste ano lectivo, vão trabalhar com as crianças e jovens do concelho. 

PROGRAMA: 
Manhã-  

 09h00m – Recepção aos participantes; 
 09h45m – Prelúdio musical pelo Orfeão de Leiria; 
 10h00m – Sessão de abertura pelas entidades oficiais; 
 11h00m - Mesa Redonda: “Do global ao local: do texto legislativo ao 
contexto educativo”; 

Investigadores: Prof. Doutora Maria do Céu Roldão (ESE Santarém) e Prof. Doutor 
Rui Canário (Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa); 
Moderador: Prof. Doutor Pedro Silva (ESEL). 
Almoço 
Tarde- Teatro Miguel Franco 
15h00m - Teatro juvenil – “O circo da lua” (Escola Secundária Francisco Rodrigues 
Lobo, peça apresentada no X Festival de Teatro Juvenil) 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2004/2005 
 

N.º 1179/04 Presentes as Actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas 
apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano lectivo 
2004/2005, que são do seguinte teor: 

“Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quatro, nesta 
cidade de Leiria e Divisão de Educação da Câmara Municipal de Leiria, pelas dez horas e 
trinta minutos, reuniram os Senhores Paulo Manuel F. G. Felício, Célia Cristina Santos 
Rodrigues e Ludovino Manuel P. F. dos Santos, os quais constituem o Júri para a abertura 
das propostas apresentadas para os TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS 
ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2004/2005 - , conforme Edital N.º 207/2004, de 19 de Julho, 
do qual o primeiro é o seu presidente, a fim de procederem ao acto formal de abertura de 
propostas. 

De harmonia com o disposto no art.º 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos invólucros 
exteriores e de seguida, dos que continham a indicação exterior de “Documentos”, tendo-se 
verificado que é a seguinte a lista dos concorrentes, de acordo com a ordem de entrada dos 
invólucros:  
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- JOSÉ DA SILVA - TÁXIS LUZ DO DIA, LD.ª 
- GUERLENA – TÁXIS, LD.ª 
- HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO , LD.ª 
- ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA 
- REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª 
- TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª 
- TÁXI JOSÉ ANTÓNIO MENDES 
- TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª 
- TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª 
- COSTA & PEREIRA – TURISMO, LD.ª 
- ANÍBAL PEDROSA DA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª 
O presidente do júri procedeu à identificação dos concorrentes e dos seus 

representantes, tendo-se verificado que se encontravam presentes os representantes dos 
seguintes concorrentes: Táxi José António Mendes, António Lino Reis Pereira Viva, Táxis 
CB de Leiria Ld.ª, e Costa & Pereira Turismo Ld.ª. 

Foi dado conhecimento aos presentes que relativamente aos Circuitos Especiais 
n.ºs 13 e 20, não seriam abertas as respectivas propostas. De acordo com a legislação em 
vigor, e atendendo a que a distância da residência dos alunos ao estabelecimento de ensino 
é menos de 4 km, a competência para assegurar o respectivo transporte é do Centro de 
Área Educativa. 

A Comissão reuniu em sessão privada, e analisados os documentos deliberou: 
ADMITIR: Todos os concorrentes. 
Rubricados e guardados os invólucros e os documentos, procedeu-se à abertura 

das propostas dos concorrentes abaixo mencionados apresentando os seguintes valores: 
 N.º  1 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 

Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Pernelhas – Parceiros 
GUERLENA – TÁXIS, LD.ª..                                                                     €16,00/Dia 

 N.º  2 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Barreiros - Amor 
TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª ..                                               €2,50/Dia 
TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ..                                                            €12,00/Dia 

 N.º  3 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 
Transporte de aluna deficiente 
Localidade: Mata da Bidoeira – Bidoeira de Cima 
TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.                                                 €17,50/Dia 
TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª                                                               €17,00/Dia 
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 N.º  4 - ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA MATEUS - LEIRIA 
Transporte de alunos deficientes * 
Localidade: Vidigal – Pousos 
*Inclui uma cadeira de rodas eléctrica 
TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª                                                                            €27,50/Dia 

N.º 5 - ESCOLA EB 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Várzea, Sobral e Quinta da Sardinha 
COSTA & PEREIRA TURISMO, LDª .............                                          €20,00/Dia 

N.º  6 – COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA – MONTE REDONDO 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Bajouca de Baixo. 
ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA .................................................     €5,95/Dia 

 ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª..................................   €10,00/Dia 
N.º  7 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Coimbrão e Monte Redondo. 
ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA .............................................        € 9,80/Dia 
TÁXI JOSÉ ANTÓNIO MENDES...........................................................  € 20,00/Dia 

N.º  8 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Bajouca 
ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA.................................................      €9,80/Dia 
ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª .................................  € 13,00/Dia 

N.º  9 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Barradas e Tôco – Amor. 
(*) Três dias por semana, o aluno tem que ser transportado de regresso a casa 
em horário diferente do outro aluno incluído no mesmo circuito. 
TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª  ..................................  € 24,90/Dia 

N.º 10 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Riba D’Aves e Ruivaqueira - Ortigosa 
REBOQUES AVES DO LIZ. LD.ª  .............................................    €19,00/Dia 

N.º 11 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE CARREIRA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Monte Redondo 
ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA.................................................      €6,00/Dia 
TÁXI JOSÉ ANTÓNIO MENDES.........................................................     €20,00/Dia 
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 N.º 12 - ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DE MARRAZES 
Transporte de alunos deficientes 
Localidade: Chãs – Regueira de Pontes e Gândara dos Olivais – Marrazes 
JOSÉ DA SILVA – TÁXIS LUZ DO DIA ...                                               € 20,30/Dia 
REBOQUES AVES DO LIZ. LD.ª.                                                            €18,00/Dia 

N.º 14 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Casal Novo - Amor 
TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ....................................................         €13,00/Dia 

N.º 15 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 
Transporte de aluno deficiente* 
Localidade: Mouratos - Parceiros 
*Inclui uma cadeira de rodas eléctrica 
GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ..............................................................       € 20,00/Dia 
TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª....................................................................        €28,50/Dia 

N.º 16 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS 
Transporte de aluno deficiente   
Localidade: Marinha – Souto da Carpalhosa 
ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA................................................     €20,50/Dia 
TÁXI JOSÉ ANTÓNIO MENDES.........................................................     €16,90/Dia 
TÁXIS SOUTO PRO 2000.............                                                         €17,00/Dia 

 N.º 17 –  ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidade: Mouratos – Parceiros 
 GUERLENA – TÁXIS, LD.ª...................................................................    €19,00/Dia 
 TÁXIS CB LEIRIA, LD...........................................................................   €18,50/Dia 

N.º 18 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Codiceira - Azoia 

GUERLENA – TÁXIS..........................................................................  € 19,00/Dia 
N.º 19 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Famalicão – Cortes 

HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO,LD.ª...............................................  €15,00/Dia 
TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª........................................................................  €18,50/Dia 

N.º 21 – ESCOLA BÁSICA 2,3/S DE MACEIRA 
Transporte de aluno deficiente * 
Localidade: Porto Carro – Maceira 
* Ensino Nocturno 
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GUERLENA  TÁXIS, LD.ª..................................................................... €13,00/Dia 
N.º 22 – ESCOLA DO 1.º CEB DE BAJOUCA 

Localidade: Marinha do Engenho 
ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA ...................................................  € 5,90/Dia 
ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª....................................   €7,50/Dia 

N.º 23 – ESCOLA SECUNDÁRIA DA BATALHA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Leiria 

HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO,LD.ª................................................€ 21,00/Dia 
TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª .........................................................................€24,50/Dia 

De acordo com o n.º 7 do Programa de Concurso, a Firma  GUERLENA – TÁXIS, LD.ª 
apresentou também, uma proposta com variante ao projecto dos circuitos n.ºs 1, 17 e18, 
pelo preço de €30,00/Dia 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, e não 
havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto público encerrando os 
trabalhos. 
 

- ANÁLISE DE PROPOSTAS - 

RELATÓRIO 

Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quatro, pelas dez 
horas e trinta minutos, reuniu na Divisão de Educação da Câmara Municipal de Leiria, a 
Comissão de Análise de Propostas do Concurso para Transportes Escolares – Circuitos 
Especiais – Ano Lectivo 2004/2005, designada pelo Ex.mº Senhor Vice-Presidente da 
Câmara Dr. Vitor Lourenço, em 06/08/2004, para proceder à apreciação das propostas 
admitidas no concurso supra referido, constituída pelos Senhores: 

- PAULO MANUEL F. G. FELÍCIO – Técnico Superior de 2.ª Classe; 
- CÉLIA CRISTINA SANTOS RODRIGUES – Técnica Superior Estagiária; 
- LUDOVINO MANUEL P. F. SANTOS – Assistente Administrativo 
Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada 

pela Comissão de Abertura de Propostas, tendo sido admitidos os onze concorrentes 
presentes ao concurso. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 
Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e Portaria n.º 766/84, de 
27 de Setembro, - esta Comissão propõe: 
1. Adjudicar os seguintes circuitos: 

1.1. Circuito n.º   4 – TÁXIS CB LEIRIA, LDª ................................................   € 27,50/Dia 
Circuito n.º   5 – COSTA & PEREIRA – TURISMO, LD.ª .......................   € 20,00/Dia 
Circuito n.º   9 – TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª ...................   € 24,90/Dia 
Circuito n.º 10 – REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª ................................   € 19,00/Dia 
Circuito n.º 14 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ..................................   € 13,00/Dia 
Circuito n.º 21 – GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ...........................................  € 13,00/Dia 
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Por serem os únicos concorrentes que apresentaram proposta para a execução 
dos referidos circuitos. 
1.2. Circuito n.º   2 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª...................................   € 12,00/Dia 

Circuito n.º   3 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª. ..................................   € 17,00/Dia 
Circuito n.º   6 – ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA........................... ...€5,95/Dia 
Circuito n.º   7 – ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA........................... ...€9,80/Dia 
Circuito n.º   8 – ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA............... ........ ......€ 9,80/Dia 
Circuito n.º 11 – ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA................ . ............€ 6,00/Dia 
Circuito n.º 12 – REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª........................ ..........  € 18,00/Dia 
Circuito n.º 15 – GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ................................... . ....... € 20,00/Dia 
Circuito n.º 16 – TÁXI JOSÉ ANTÓNIO MENDES .......................... . ........€ 16,90/Dia 
Circuito n.º 19 – HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO, LD.ª ............ ............€ 15,00/Dia 
Circuito n.º 23 – HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO, LD.ª................ . ....... € 21,00/Dia 
A adjudicação destes circuitos é feita com base no n.º 3.5 da Portaria n.º 766/84, de 

27 de Setembro, ou seja, por apresentarem o mais baixo preço. 
1.3. Circuito n.º 22 – ANÍBAL PEDROSA DA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª .......  €7,50/Dia 

A adjudicação deste circuito é feita atendendo ao n.º 3.5 da Portaria 766/84, de 27 
de Setembro, ou seja, garantia de melhor execução do serviço. 
1.4. Circuitos n.º 1, 17, 18 - GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ....... . ..........................€30,00/Dia 

 (proposta variante ao projecto dos circuitos 1, 17, 18) 
 A adjudicação destes circuitos é feita atendendo ao n.º 3.5 da Portaria 766/84, de 

27 de Setembro, ou seja, garantia de melhor execução do serviço e mais baixo 
preço. 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Ex.ma 
Câmara Municipal para conhecimento e decisão.” 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com o proposto no 
relatório da comissão de análise acima transcrito, delibera por unanimidade adjudicar 
os circuitos a cada um dos seguintes concorrentes: 

 

1.1. Circuito n.º  2 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ...... .............................  €12,00/Dia 
  Circuito n.º  3 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª..... ...............................  €17,00/Dia 
  Circuito n.º  4 – TÁXIS CB LEIRIA, LDª .......... ....................................... €27,50/Dia 
  Circuito n.º  5 – COSTA & PEREIRA – TURISMO, LD.ª ......................... €20,00/Dia 
  Circuito n.º  6 – ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA .........................   €5,95/Dia 
  Circuito n.º  7 – ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA. .........................   €9,80/Dia 
  Circuito n.º  8 – ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA. .........................   €9,80/Dia 
  Circuito n.º  9 – TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD. ª..................... €24,90/Dia 
  Circuito n.º10 – REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª ..... ............................. €19,00/Dia 
  Circuito n.º11 – ANTÓNIO LINO REIS PEREIRA VIVA.. ......................... € 6,00/Dia 
  Circuito n.º12 – REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª...... ............................. €18,00/Dia 
  Circuito n.º14 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ..... ............................... €13,00/Dia 
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  Circuito n.º15 –GUERLENA – TÁXIS, LD.ª .......... .................................. €20,00/Dia 
  Circuito n.º16 – TÁXI JOSÉ ANTÓNIO MENDES ....... ............................€16,90/Dia 
  Circuito n.º19 – HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO, LD.ª ........................€15,00/Dia 
  Circuito n.º21 – GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ......... ...................................€13,00/Dia 
  Circuito n.º22 – ANÍBAL PEDROSA DA SILVA, UNIPESS OAL, LD.ª.....€ 7,50/Dia 
  Circuito n.º23 – HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO, LD.ª. ........................€21,00/Dia 
  Circuitos n.º1, 17,18 - GUERLENA – TÁXIS, LD.ª .. ............................... €30,00/Dia 

Mais deliberou, por considerar urgente, dispensar a  audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar t.º 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA.), alterado com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS DA POLÍCIA - PE DIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1180/04 Presente o ofício da Associação Nacional dos Aposentados da Policia, datado 
de 10-06-04, com ENT. 18841/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município 
de 55 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 1 de 
Agosto de 2004. 

** 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 1136 - CARV IDE - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIR IA. 

N.º 1181/04 Presente o ofício do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1136 - 
Carvide, datado de 19-07-04, com ENT.21713/04, solicitando a cedência gratuita do 
autocarro do Município de 55 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 7 de 
Setembro de 2004. 

** 

ASSISTÊNCIA SOCIAL ADVENTISTA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1182/04 Presente o ofício do Assistência Social Adventista, datado de 23-07-04, com 
ENT. 22476/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 55 lugares. 
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A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 10 
de Setembro de 2004. 

** 

CASA DO POVO DE ARRABAL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUI TA DO AUTOCARRO 
DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1183/04 Presente o ofício do Casa do Povo de Arrabal, datado de 07-01-04, com 
ENT.1232/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 55 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 11 
de Setembro de 2004. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA - PEDIDO DE CED ÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1184/04 Presente o ofício do Junta de Freguesia de Santa Eufémia, datado de 17-08-
04, com ENT.17851/04, 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 4 de 
setembro de 2004. 

** 

GRUPO DESPORTIVO BIDOEIRENSE - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1185/04 Presente o ofício do Grupo Desportivo Bidoeirense, datado de 12-08-04, com 
ENT 24148/04, 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 os dias 05 
e 26 de Setembro de 2004. 

** 

LAR SOCIAL DO ARRABAL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA  DO AUTOCARRO DO 
MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1186/04 Presente o ofício do Lar Social do Arrabal, datado de 06-01-04, com ENT 
867/04, 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 08 
de Setembro de 2004. 
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS – DELEGAÇÃO DE LEIR IA - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIR IA. 

N.º 1187/04 Presente o ofício do Associação Portuguesa de Surdos – Delegação de 
Leiria, datado de 16-08-04, com ENT 24273/04, 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 11 
de Setembro de 2004. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DA BAROSA 
N.º 1188/04 Presente o protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia da Barosa, para 
execução de obras no Cemitério da Barosa. 

PROTOCOLO 
OBJECTO: Obras de Beneficiação do Cemitério da Barosa 
Verificando-se que a Junta de Freguesia da Barosa tem como prioridade a melhoria da 
qualidade dos equipamentos da freguesia, é celebrado o presente protocolo entre o 
Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
de Barosa, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Obras de 
Beneficiação do Cemitério da Barosa”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Objecto 
Constitui objecto do presente protocolo a “Obras de Beneficiação do Cemitério da 
Barosa” , a executar na freguesia de Barosa. 
 

O Município de Leiria apoia a beneficiação com o respectivo financiamento, no montante de 
€18.434,22. 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 
1 – Compete ao Município de Leiria 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia da Barosa, sempre que esta o 
solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Processar a transferência para a Junta de Freguesia da Barosa da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia da Barosa 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 
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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 o Município de Leiria autorizar 
a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 

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 da Barosa. 

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. 

Imposto do Selo 
O presente Protocolo está isento do imposto de selo por força do disposto na alínea a) do 
artigo 6.º do Código do Imposto do Selo (republicad0o pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 
2.11 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) 

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 6 
do art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro al terada, em articulação com o 
disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 20º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, delibera 
por unanimidade celebrar o protocolo supra referido  com a Junta de Freguesia da 
Barosa e mais delibera autorizar a Senhora Presiden te a proceder à sua outorga. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1189/04 PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE 
FREGUESIA DE MONTE REAL 
Presente o protocolo de Delegação de Competências a celebrar com a Junta de Freguesia 
da Monte Real, para execução de obras em Equipamento Rural e Urbano . 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL 

PROTOCOLO  
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
OBJECTO: Obras de Beneficiação do Mercado Municipal de Monte Real 
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. 
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Considerando o que se dispõe no artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no número 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 artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 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 Monte Real tem como prioridade a melhoria da 
qualidade dos equipamentos da freguesia, é celebrado o presente protocolo entre o 
Município de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
de Monte Real, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Obras 
de Beneficiação do Mercado Municipal de Monte Real”, que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências  

Constitui objecto do presente protocolo a “Obras de Beneficiação do Mercado  Municipal de 
Monte Real”, a executar na freguesia de Monte Real. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências  

O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de Monte Real competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, assegurando o respectivo financiamento, 
no montante de €44.079,75. 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes  

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

solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 
d) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

e) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Monte Real da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Monte Real exercer 
os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

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

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

f) 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. 
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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. 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 do Município de Leiria e da Junta de 
Freguesia de Monte Real. 

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 
Município de Leiria, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta 
entidade, até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 
(Imposto do Selo) 

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

Cláusula Oitava 
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. 

A Câmara, depois de analisar o protocolo em epígraf e e nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99,  de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições em matéria de Equipamento Ru ral e Urbano, delibera por 
unanimidade aprová-lo 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 Municip al para aprovação, em 
conformidade com a alínea s) do n.º 2 do art.º 53.º  da referida Lei. 

** 
APOIO AO EVENTO INOVA LEIRIA 2004  

N.º 1190/04 Foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido de apoio da ANJE- Associação Nacional de Jovens Empresários - 
Delegação de Leiria, com o Registo de entrada 2004/13893, para a realização do evento 
“Inova Leiria 2004”.  

Este evento destina-se a premiar os jovens empresários que se destacam em 
diferentes áreas do universo empresarial, assim como atribuir um prémio carreira a um 
empresário de mérito.  
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No âmbito do estipulado na alínea n) do n.º 1 do ar t.º 13º da Lei 159/99, de 
14 de Setembro, respeitante a atribuições do Municí pio em termos de promoção do 
desenvolvimento, a Câmara delibera por unanimidade nos termos da alínea a) do n.º 4 
do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, atri buir um apoio no valor de €1000,00 
(Mil Euros) à ANJE – Associação Nacional de Jovens.  

** 

APOIO SEMANA DE MOLDES - MOLDES PORTUGAL 2004 

N.º 1191/04 Foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido de apoio da CEFAMOL e CENTIMFE, com o Registo de entrada 
2004/25135, para a realização da Semana de Moldes, a decorrer de 10 a 15 de Outubro de 
2004, através da cedência do castelo de Leiria e apoio financeiro; Este evento destina-se a 
promover as potencialidades regionais através da participação de inúmeras presenças de 
empresas e instituições nacionais e internacionais.  

No âmbito do estipulado na alínea n) do n.º 1 do ar t.º 13º da Lei 159/99, de 
14 de Setembro, respeitante a atribuições do Municí pio em termos de promoção do 
desenvolvimento, a Câmara delibera por unanimidade nos termos da alínea a) do n.º 4 
do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, atri buir um apoio no valor de €1.000,00 
(Mil Euros) à CEFAMOL e CENTIMFE e ceder o Castelo de Leiria, com isenção dos 
custos associados, para o dia 13 de Outubro de 2004 , bem como proporcionar um 
circuito local e organizar um espectáculo musical c om grupos do Concelho de Leiria, 
a realizar no referido dia.  

** 

HORÁRIO DA VENDA AMBULANTE 

N.º 1192/04 Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. 
Neusa Magalhães uma proposta que a seguir se transcreve: 
O Regulamento da Venda Ambulante do Concelho de Leiria, no seu artigo 12.º,  confere à 
Câmara Municipal a competência para fixar o período de exercício desta actividade  
Não tendo este período sido definido para a venda ambulante de comidas e bebidas, os 
proprietários dos bares caravanas têm vindo a desenvolver livremente a sua actividade ao 
longo da noite, cessando-a frequentemente já na manhã alta. 
Esta situação é considerada injusta e desvirtuante das regras de concorrência pelos 
proprietários dos bares e discotecas que, em regime de actividade fixa, oferecem serviço 
idêntico e estão sujeitos a um mais exigente horário de encerramento. 
Por outro lado, abertos durante toda a noite e vendendo bebidas alcoólicas, estes bares 
móveis tornam-se ponto de atracção e convergência de alguma marginalidade e acabam 
por estar no centro de várias situações conflituais e violentas, sempre indesejáveis. 
A acção policial tem efectuado vigilância apertada aos locais de venda, mas o Comando 
Distrital considera indispensável, para garantia da ordem e segurança públicas, que se 
estabeleça o período horário em que a actividade pode ser exercida. 
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ASSIM, PROPÕE-SE QUE 
1. A actividade de venda de comidas e bebidas, em regime de venda ambulante, na zona 
urbana de Leiria só pode ser exercida entre as 6h00m e as 4h00m do dia seguinte. 
2. Situações especiais, devidamente justificadas e comprovadas, poderão ser contempladas 
pela Câmara com horário próprio, mediante  requerimento dirigido pelo interessado à 
Senhora Presidente da Câmara 

A Câmara, depois de apreciar e discutir a proposta e concordando com as 
alegações que a sustentam, delibera por unanimidade  aprová-la nos termos em que é 
formulada. 

** 
RELATÓRIO DA FEIRA DE MAIO 

N.º 1193/04 Foi presente pela Senhora Vereadora, Dr.ª Neusa Magalhães, a proposta que 
a seguir se transcreve 
A Feira de Maio é uma actividade com sólidas raízes na história de Leiria que sobreviveu ao 
desgaste do tempo e que se pretende que vença os desafios do futuro.  
Tendo estado sujeita, nos anos recentes, a um processo de renovação organizacional, 
justifica-se que se estabeleça a partir de agora, o princípio da avaliação formal de cada 
acção e que a respectiva comissão passe a responsabilizar-se, também, pela sua 
formulação. 
Neste sentido, e dotada a comissão dos meios técnicos minimamente necessários, foi 
possível recolher os dados, estabelecer os registos e elaborar o relatório que se apresenta à 
câmara para apreciação dos seus vereadores. 
Trata-se de um pequeno mas importante passo na evolução qualitativa da organização da 
feira que se pretende que assuma, cada vez mais, um papel de relevo nas realizações 
sócio-culturais e económicas do concelho. 
Assim, sujeita-se o relatório de avaliação da Feira de Maio – 2004 à apreciação da câmara. 

A Câmara tomou conhecimento do relatório de avaliaç ão da Feira de Maio 
2004. 

** 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO MERCADO DE FALCÃO 

N.º1194/04 Presente a alteração ao artigo 15.º do Mercado de Venda por grosso do 
Falcão: 

Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães uma proposta que a seguir se transcreve: 
Considerando que: 
É elevado o número de lugares vagos no Mercado do Falcão 
As últimas hastas públicas realizadas revelaram uma procura de lugares significativamente 
inferior à oferta 
Após as hastas públicas, vão surgindo ocasionais procuras individuais que não tiveram 
conhecimento da divulgação do concurso, por um lado, e que, por outro, não se 
compadecem com a demora burocrática exigida pela abertura de uma hasta pública   
Esses lugares estão vagos, com reflexos negativos na imagem e afirmação do  Mercado e 
com prejuízo para o Município, e no entanto alguns poderiam  e deveriam ser rapidamente 
ocupados por nisso haver interessados e interesse 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2004.08.30 

.0001218(59) 

Compete à Câmara definir, no Regulamento Interno, “ o regime jurídico da adjudicação e 
transmissão dos locais de venda” nos Mercados de Venda por Grosso ( N.º1 do Art.º 7.º do 
Decreto-Lei 259/95) 

A Administração Pública deve ser estruturada  de modo a aproximar os serviços das 
populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a economia e a 
eficiência das suas decisões ( Artigo 10.º do CPA) 

Cabe à Câmara Municipal a administração do seu património, no cumprimento do “ dever de 
boa administração” 

A boa gestão passa pela adequação das normas às exigências da conjuntura e à sua 
constante evolução 

PROPÕE-SE: 

 Que o Art.º 15.º do Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão passe 
a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 15.º - Ocupação de Lugares de Terrado 

1. Os lugares de terrado cativos que ficam vagos por ter cessado a sua atribuição são 
colocados a concurso mediante edital, afixado nos locais de estilo, e por avisos 
publicados em pelo menos dois jornais locais e um de âmbito nacional, com 
antecedência mínima de vinte dias em relação ao termo do concurso. 

1.1. Os interessados na sua ocupação devem apresentar candidatura nos termos 
definidos no Art.º 13.º deste Regulamento 

1.2. A candidatura deve ser acompanhada de uma proposta do valor que se 
dispõem pagar pelo direito ao lugar 

1.3. A adjudicação será feita ao titular da proposta considerada mais vantajosa pela 
Câmara Municipal de Leiria, tendo em conta o valor proposto e demais critérios 
a fixar no respectivo programa de concurso. 

2. No caso de ficar vago algum lugar colocado a concurso, a Câmara Municipal de 
Leiria reserva-se o direito de vir a adjudicá-lo a qualquer interessado que satisfaça 
os requisitos legais e regulamentares, nomeadamente os expressos no Art.º 13.º 
deste Regulamento 

Analisada a Proposta, a Câmara delibera por unanimi dade concordar com a 
mesma e remete-la para aprovação da Assembleia Muni cipal. 

** 
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HORÁRIO DA DISCOTECA SUSHI 

N.º 1195/04 Lavrador & Silva, Lda veio requerer o alargamento definitivo do horário de 
funcionamento da discoteca Sushi, no Alto Vieiro, Leiria, alegando, para o efeito, o elevado 
investimento financeiro feito no estabelecimento, bem como os custos por noite, na ordem 
dos €2 500,00, que o "simples acto de abrir portas implica", os quais não podem ser 
compensados, caso "uma noite se resuma a 1 ou 2 horas de funcionamento". 

De acordo com o disposto no artigo 3.º, n.º 2, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, as 
Discotecas podem estar abertas até às 04,00 horas de todos os dias da semana, 
acrescentando o artigo 6.º, n.º 1.  do mesmo Regulamento que a Câmara Municipal, 
relativamente a alguns períodos e épocas do ano ou a alguns dias da semana, pode 
autorizar o funcionamento dos estabelecimentos para além daquele limite, desde que se 
observem cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Situarem-se os estabelecimentos em localidades em que os interesses de certas 
actividades profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem; 

b)  b) Não ser afectada a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; 

c) Não serem desrespeitadas as características sócio-económicas, culturais e 
ambientais da zona, nem as condições de circulação e estacionamento. 

Por outro lado, dispõe o n.º 2 do já citado artigo 6.º, que a Câmara Municipal deve ter em 
conta os interesses dos consumidores, as novas necessidades de ofertas turísticas e novas 
formas de animação e revitalização dos espaços sob sua jurisdição. 

Nestas circunstâncias, justifica-se a autorização do funcionamento do estabelecimento em 
causa até às 06,00 horas, uma vez que não serão desrespeitadas as características sócio-
económicas, culturais e ambientais da zona em que o mesmo se situa, nem são afectadas 
as condições de circulação e estacionamento. A autorização, porém, é condicionada ao 
respeito e observância da segurança, tranquilidade e repouso dos cidadãos residentes. 

Nesta medida, propõe-se que, até ao final do ano em curso, seja autorizado o 
funcionamento da discoteca Sushi até às 06,00 horas. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade autorizar o 
funcionamento da discoteca Sushi, até às 06,00 hora s, desde o dia 1 de Setembro de 
2004 a 31 de Dezembro do mesmo ano. 

** 

EDITAL DA HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DE LOTES - 4ª FASE DA ZONA 
INDUSTRIAL COVA DAS FAIAS 

N.º 1196/04 A Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento e Económico, Drª Neusa Magalhães 
informou a Autarquia que, em face da grande procura de terrenos para indústria na área do 
Concelho, irão ser postos à venda, o lote 32, com 9115 m2 e o Lote C, com 6536 m2, do 
Loteamento em título. Apresenta, para apreciação da Câmara, o respectivo EDITAL , com 
vista à realização da hasta pública, no próximo dia 29 de Setembro de 2004, data que 
oficiosamente foi já acordada com a Junta de Freguesia de Marrazes, proprietária dos 
terrenos. 
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A Câmara depois de apreciar o Edital, delibera por unanimidade concordar 
com o mesmo e em cumprimento do n.º 2 do Art.º 5.º do Regulamento da Zona 
Industrial da Cova das Faias fixar o preço base de licitação para os dois lotes , em 
€75,00 (setenta e cinco euros) /m 2, admitindo-se lances de €5,00 (cinco euro)/m 2. 

A Câmara delibera ainda que seja dado conhecimento oficial à Autarquia 
de Marrazes , solicitando a presença da Sr.ª Presid ente da Junta de Freguesia de 
Marrazes para fazer parte da Comissão da Hasta Públ ica, juntamente com a 
representante da Câmara Municipal de Leiria, para o  efeito, Sr.ª Vereadora, Drª Neusa 
Magalhães. Fica também, desde já, o Sr Eng.º Duarte  , nomeado como Pregoeiro, 
função que tem exercido em todas as outras hastas p úblicas da ZICOFA. 

** 

TRANSFERÊNCIA VERBA PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO 
CEMITÉRIO DA MACEIRINHA 

N.º 1197/04 Presente o processo relativo a um terreno para ampliação do cemitério de 
Maceirinha, sita em Móz, lugar de Maceirinha, da freguesia de Maceira. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por 
unanimidade transferir o montante de €26.190,00 par a a Junta de freguesia de 
Maceira, para a aquisição do terreno do cemitério d e Maceirinha, ao abrigo do 
disposto no artigo 64.º, n.º 6, alínea b) da Lei n. º 169/99, de 28 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PA RA AMPLIAÇÃO DO 
CEMITÉRIO DOS MILAGRES 

N.º 1198/04 Presente o processo relativo a um terreno para ampliação do cemitério de 
Milagres. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 

ACORDO DE COOPERAÇÃO E AMIZADE COM O MUNICÍPIO DE S . FILIPE– ILHA DO 
FOGO – CABO VERDE - BOLSAS DE ESTUDO 

N.º 1199/04 De acordo com o regulamento para a atribuição das Bolsas de Estudo a 
estudantes de S. Filipe, no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade entre aquele 
município e o de Leiria, devem prosseguir com as bolsas, por terem transitado de ano, as 
alunas Ana Bela Pires Barbosa Centeio e Liliana Silva Lima Mendes Lopes Araújo, do curso 
de Comércio e Marketing da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico 
de Leiria. 

Em substituição dos bolseiros Luís António Ramos Veiga, cuja bolsa foi 
cancelada em Abril de 2004 (Acta n.º 9, de 2004-03-08), por ter concluído o curso de 
Engenharia Electrotécnica e de Samora Emanuel Rodrigues Lobo, que concluiu o curso de 
Relações Humanas e Comunicação no Trabalho, no final do ano lectivo 2003/2004, a 
Câmara de S. Filipe indigitou os jovens Mário Vieira Barros, para o curso de Solicitadoria e 
Evandro Nelson Correia Nunes, para o curso de Comunicação Social e Informação 
Multimédia. 

Pelo facto de a transição de ano do aluno Rolando Lopes da Rosa Pina, do curso 
de Engenharia Civil, estar pendente dos exames que irá efectuar na 2ª época (mês de 
Setembro), a respectiva bolsa só deverá ser definida após a certificação do respectivo 
resultado. 

Sendo, actualmente, o valor de cada bolsa de € 3.446,00, pagos em décimos de 
€344,60, de Setembro a Junho, propõe-se que este valor seja alterado, no ano lectivo 
2004/2005, para €3.500,00, pagos em décimos de €350,00. 

A Câmara, após analisar o assunto referente à atrib uição de bolsas de 
estudo a estudantes da cidade de S. Filipe, no âmbi to do Acordo de Cooperação e 
Amizade existente entre este Município e o de S. Fi lipe, delibera por unanimidade nos 
termos da alínea d) do n.º 4 do art.º 64º da Lei 16 9/99, de 18 de Setembro prosseguir 
com a atribuição de 5 bolsas no Instituto Politécni co de Leiria, pelo que, para o ano 
lectivo de 2004/2005, são contemplados os estudante s ANA BELA PIRES BARBOSA 
CENTEIO, LILIANA SILVA LIMA MENDES LOPES ARAÚJO, MÁ RIO VIEIRA BARROS, 
EVANDRO NÉLSON CORREIA NUNES e ROLANDO LOPES DA ROS A PINA, ficando, 
contudo, suspenso o pagamento a este último aluno, até confirmação do resultado 
obtido no ano lectivo de 2003/2004. 

Delibera ainda a Câmara fixar, para o ano lectivo d e 2004/2005, o valor de 
cada bolsa em €3.500,00, a pagar em décimos de €350 ,00, de Setembro de 2004 a 
Junho de 2005.  

** 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE ATLETISMO D E LEIRIA 

N.º 1200/04 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, foi 
presente o Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “PROTOCOLO 

Considerando: 

Que o Atletismo é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de 
Leiria; 

Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 
desenvolvimento da modalidade; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da formação 
dos jovens do Ensino Básico e seus professores. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm responsabilidade nesta área, a 
necessidade de promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das 
suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 
jovens, facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural formação básica em 
desporto, como factor integrante e indispensável a uma educação global. 

Porque: 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo 
prestígio e tradição no Atletismo português, é a representante de todos os clubes ou 
colectividades que no Distrito de Leiria praticam competições oficiais de atletismo; 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria tem desempenhado um papel 
preponderante no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas 
camadas jovens; 

O Município de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, tem 
procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 
iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com 
atribuições e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada 
as suas acções e actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e 
recursos. 

Razão: 

Porque entre a Associação Distrital de Atletismo de Leiria, adiante designada por 
ADAL, com sede em Leiria, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Aníbal 
Carvalho, na qualidade de primeiro outorgante, 
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e 

O Município de Leiria, adiante designado por ML, com sede em Leiria, representado 
pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno, na qualidade 
de segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de desenvolvimento do 
Atletismo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1.   Proporcionar o desenvolvimento do Atletismo no Concelho de Leiria; 

2.   Promover a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar formação aos Agentes desportivos do Concelho – Técnicos, Dirigentes, 
Juizes, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Competências da ADAL) 

1. Realizar um Colóquio/Debate sobre o tema “A Formação Desportiva dos Jovens aos 
Veteranos”, para todos os agentes desportivos, Associações de Modalidade e outros 
interessados; 

2. Realizar uma Acção de Formação para técnicos “Estafetas em pista”; 

3. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 
mencionadas, o brasão do ML e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de 
Leiria”. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências do ML) 

1. Disponibilizar gratuitamente as instalações da CML, necessárias para a 
operacionalização das actividades protocoladas; 

2. Apoiar financeiramente a ADAL em todas as suas competências consignadas   na 
Cláusula Segunda do presente protocolo com a verba de €850,00 (oitocentos e 
cinquenta euros); 

3. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da ADAL no valor de €535,88 
(quinhentos e trinta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos), suportar 50% das despesas 
mensais de água e luz da respectiva sede e, respectivas actualizações. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

- €500,00 após a realização do Colóquio/Debate previsto no ponto 1. da Cláusula 
Segunda; 

- €350,00 após a realização da Acção de Formação para técnicos “Estafetas em pista, 
prevista no ponto 2. da Cláusula Segunda; 
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- Desbloqueamento das verbas protocoladas no ponto 3. da Cláusula terceira mediante a 
apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede e, respectivos 
comprovativos de despesas de água e luz. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Validade) 

1. Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes, com entrada em 
vigor a partir de 01 de Janeiro de 2004 e, tem o seu termo no dia 31 de Dezembro de 
2004, podendo ser renovado; 

2. No disposto no número anterior, o termo do protocolo não se aplica às despesas 
previstas no ponto 3. da Cláusula Terceira, que se manterão até à data em que a ADAL 
regresse às suas instalações próprias. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo ML e a Direcção 
da ADAL. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

(Imposto do Selo) 

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

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da lei n.º159/99, de 14 de Setembro  delibera por unanimidade celebrar o 
Protocolo com a Associação Distrital de Atletismo d e Leiria. 

Mais delibera, autorizar a Sr.ª Presidente a proced er a sua outorga.  

** 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA 

N.º 1201/04 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, foi 
presente o Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “PROTOCOLO 

Considerando: 

Que o Hóquei em Patins, a Patinagem e as Corridas em Patins são das modalidades com 
maior potencial de crescimento no Concelho de Leiria; 

Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 
modalidade; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 
eventos que promove. 
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Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm responsabilidade nesta área, a necessidade de 
promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 
facultando-lhes os indispensáveis meios a uma natural formação básica em desporto, como 
factor integrante e indispensável a uma educação global. 

Porque: 

A Associação de Patinagem de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio e 
tradição na realidade portuguesa, é a representante de todos os clubes ou colectividades 
que no Distrito de Leiria praticam competições oficiais de Patinagem, Hóquei em Patins e 
Corridas em Patins; 

A Associação de Patinagem de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no 
fomento e no desenvolvimento das modalidades, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, 
tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas 
próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 
competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Porque entre a Associação de Patinagem de Leiria, adiante designada por APL, com sede 
em Leiria, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. José João Paiva Oliveira 
Clemente, na qualidade de primeiro outorgante,  

e 

O Município de Leiria, adiante designad por ML, representada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Campos, na qualidade de segundo outorgante, é 
celebrado o presente Protocolo de Desenvolvimento da Patinagem, do Hóquei em Patins e 
das Corridas em Patins que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento da Patinagem, do Hóquei em Patins e das Corridas 
em Patins do Concelho de Leiria; 

2. Promover a prática desportiva regular (iniciação desportiva); 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos 
desportivos; 

4. Formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Competências da APL) 

1. Participar no Torneio Inter-Regiões “Páscoa 2004” de Hóquei em Patins, nos dias 08, 
09, 10 e 11 de Abril de 2004, em Sesimbra; 
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2. Organizar o Campeonato Nacional de Corridas em Patins, nos dias 22 e 23 de Maio de 
2004, em Leiria; 

3. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 
o brasão do ML e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências do ML) 

1. Disponibilizar gratuitamente os Pavilhões Municipais de Leiria para todas as 
realizações e Acções previstas no presente protocolo, desde que, solicitadas com a 
antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Assegurar o transporte, para a deslocação da comitiva participante no Torneio Inter-
Regiões “Páscoa 2004” de Hóquei em Patins, nos dias 8, 9, 10 e 11 de Abril de 2004, em 
Sesimbra;  

3. Apoiar financeiramente a APL para a organização da Acção mencionada em 2. da 
Cláusula Segunda, com a verba de €967,00 (novecentos e sessenta e sete euros); 

4. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da APL no valor de €483, 37 
(quatrocentos e oitenta e três euros e trinta e sete cêntimos) e, de 50% das despesas 
mensais de água e luz da respectiva sede. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

- €967,00 (novecentos e sessenta e sete euros), após a realização da Acção 
mencionada em 2. da Cláusula Segunda; 

- Desbloqueamento das verbas protocoladas no ponto 3. da Cláusula Terceira, 
mediante a apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede 
e respectivos comprovativos de despesa de água e luz. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Validade) 

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes, com entrada em vigor a 
partir de 01 de Abril de 2004 e, tem o seu termo no dia 31 de Dezembro de 2004, podendo 
ser renovado. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela CML e a Direcção 
da APL. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Imposto do Selo)  

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3.º do 
Código do Imposto de Selo.” 
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A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da lei n.º159/99, de 14 de Setembro  delibera por unanimidade celebrar o 
Protocolo com a Associação de Patinagem de Leiria. 

Mais delibera, autorizar a Sr.ª Presidente a proced er a sua outorga.  

** 

PROTOCOLO COM O NÚCLEO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DO LI S 

N.º 1202/04 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, foi 
presente o Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “PROTOCOLO 

Considerando: 
- que o futebol é a modalidade desportiva mais procurada e com maior impacto junto da 
população portuguesa, nomeadamente da juventude; 
- que a formação de quadros técnicos, nomeadamente da arbitragem, constitui um factor 
preponderante no desenvolvimento e fomento da modalidade de futebol; 
- que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 
eventos que promove.  

Impõe-se : 
- às instituições que de alguma forma têm responsabilidade nesta área, a necessidade de 
promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 
- a necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens 
em idade escolar, facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural formação básica 
em desporto, como factor integrante e indispensável a uma educação total. 

Porque: 

- o Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis, é o representante dos árbitros e ex-árbitros, filiados 
no Conselho de Arbitragem de Leiria e residentes no Concelho de Leiria; 
- o Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis tem desempenhado um papel preponderante na 
captação e formação de novos árbitros e no fomento e desenvolvimento da arbitragem, 
proporcionando a formação técnica dos árbitros de futebol seus associados ; 
- a Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, 
tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas 
próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 
competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 
Porque entre o Município de Leiria, adiante designado por ML, com sede em Leiria, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno, na 
qualidade de primeiro outorgante,  
e 

O Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis, adiante designada por NAFLIS, com sede em Leiria, 
representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Jorge Faustino, na qualidade de segundo 
outorgante, é celebrado o presente Protocolo de cooperação que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1.  Proporcionar o desenvolvimento da arbitragem de futebol no Concelho de Leiria; 

2.  Promover a formação técnica dos árbitros de futebol; 

3. Permitir a criação de sinergias entre a CML e o NAFLIS, relativamente à colaboração e 
organização de diversas actividades, nomeadamente, ao nível das arbitragens. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Competências do NAFLIS)  

1. Colaborar na organização de Actividades promovidas ou patrocinadas pelo ML, 
assegurando sempre que possível e necessário as arbitragens de Futebol; 

2. Participar no III Torneio Inter-Núcleos de Futsal da APAF 2004; 

3. Organizar o Torneio de Futebol Inter-Núcleos do Distrito; 

4. Participar no III Encontro Distrital de Núcleos; 

5. Desenvolver e reestruturar o site do NAFLIS; 

6. Participar no XVI Encontro Nacional de Núcleos em Évora; 

7. Realizar duas acções de sensibilização – “O Papel do Árbitro no Futebol” – junto dos 
alunos das Escolas dos 2,º e 3.º Ciclos do Concelho de Leiria; 

8. Realizar duas acções de formação – “A Arbitragem e as Leis do Futebol” – junto dos 
alunos das Escolas dos 2,º e 3.º Ciclos do Concelho de Leiria; 

9. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 
o brasão da CML e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de Leiria”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências do ML)  

1. Apoiar financeiramente o NAFLIS em todas as suas competências consignadas na 
Cláusula Segunda do presente Protocolo, com a verba de €1.500,00 (mil e quinhentos 
euros); 

2. Disponibilizar gratuitamente os Pavilhões Desportivos Municipais para todas as 
realizações e Acções previstas no presente protocolo, desde que, solicitadas com a 
antecedência prevista no regulamento dessas instalações. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Calendarização do apoio financeiro ) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

- €300 00 (trezentos euros) após a realização da Acção mencionada em 2.  da Cláusula 
Segunda;  

- €400 00 (quatrocentos euros) após a realização da Acção mencionada em 3.  da 
Cláusula Segunda; 
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- €400,00 (quatrocentos euros) após a realização da Acção mencionada em 7.  da 
Cláusula Segunda; 

- €400,00 (quatrocentos euros) após a realização da Acção mencionada em 8. da 
Cláusula Segunda. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Validade) 

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu termo no dia 
31 de Dezembro de 2004, podendo ser renovado. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Casos omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela CML e a Direcção 
do NAFLIS. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Imposto do Selo)  

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

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da lei n.º159/99, de 14 de Setembro  delibera por unanimidade celebrar o 
Protocolo com o Núcleo de Árbitros de Futebol do Li s. 

Mais delibera, autorizar a Sr.ª Presidente a proced er a sua outorga.  

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS  (EQUIPAS DE 
ELITE) 

N.º 1203/04 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, foi 
presente o Contrato-Programa em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO L IS 

(EQUIPAS DE ELITE) 
Considerandos 

O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da prática 
generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e interesses 
locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem constituam, pelo seu 
exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível nacional e internacional, um 
referencial para a população em geral e a juventude em particular, contribuindo por esta via 
para que o desporto seja progressivamente entendido como elemento de formação integral 
dos cidadãos.  
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O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e equipas no 
panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada vez mais 
frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em provas 
internacionais ao serviço de selecções nacionais. 

A este facto não é alheio o conjunto de indicadores (evolução do número de praticantes, do 
número e do nível de formação dos técnicos, da qualidade das infra-estruturas desportivas, 
do número de provas e outras competições que se realizam no Concelho bem como a 
participação em outras fora deste) que o Concelho revela, mostrando estar num nível de 
desenvolvimento desportivo que justifica o investimento na qualidade da sua elite de 
praticantes. 

O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante veículo 
promocional para o Município de Leiria, e um instrumento de afirmação do poder e dinâmica 
do Concelho de Leiria. 

Estas razões ditaram a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do P.A.A.D. 
de um apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse apoio ser 
um instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, face à 
evolução verificada e ao seu caracter operacional abrangente, às necessidades específicas 
de uma elite de atletas e equipas que entretanto surgiram em alguns  Clubes do Concelho.   

Entre estes Clubes está a Juventude Desportiva do Lis, através das excelentes prestações 
desportivas das suas Equipas de Seniores Femininos e Masculinos, na modalidade de 
Andebol. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido um 
protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (EQUIPAS DE ELITE)”, com o 
clube Juventude Desportiva do Lis, com o objectivo de permitir que este assegure um 
conjunto de condições que possibilitem, especificamente, às Equipas de Seniores 
Femininos e Masculinos manterem e melhorarem as suas prestações desportivas  na 
modalidade de Andebol, permitindo que estas permaneçam entre a ELITE do Andebol 
Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, adiante designado por ML, representado pela Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno, na qualidade de Primeiro Outorgante, 

e 

A Juventude Desportiva do Lis, adiante designada por JUVE, representada pelo Sr. 
Presidente da Comissão Administrativa, Sr. José Pissarra, na qualidade de Segunda 
Outorgante, 

é celebrado o presente Contrato-Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objecto  

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder à JUVE, em 
função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte das Equipas de 
Seniores Femininos e Masculinos. 

 



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2004.08.30 

.0001231(72) 

Cláusula 2ª 

Obrigações da JUVE 

A JUVE compromete-se a assegurar que a suas Equipas de Seniores Femininos e 
Masculinos: 

1. Nomeadamente, os seus Jogadores (as), mantenham o vinculo contratual com a JUVE 
até ao final da época de 2004/2005; 

2. Desenvolvam os seus treinos habitualmente em instalações/espaços do Concelho de 
Leiria; 

3. Se disponibilizem para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 
desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal de Leiria; 

4. Manifestem de forma explicita, sempre que prestarem declarações públicas sobre as 
suas actividades desportivas, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para as 
suas preparações; 

5. Identificarem e usarem sempre que possível no equipamento ou material de treino o 
Brasão do Município; 

6.   Cumpram um Plano de Preparação de forma a : 

a) Participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato Nacional da 1.ª 
Divisão da Época 2004/2005; 

b) Participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato Nacional da Divisão 
de Elite da Época 2004/2005; 

c) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato 
Nacional da 1.ª Divisão da Época 2005/2006; 

d) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato 
Nacional da Divisão de Elite da Época 2005/2006; 

e) Atingir a “Final Four” no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão da Época 2004/2005, 
em Seniores Femininos;  

f) Atingir os “Play Off” do Campeonato Nacional da Divisão de Elite da Época 
2004/2005, em Seniores Masculinos;  

g) Participação da Equipa de Seniores Femininos na Taça das Taças; 

h) Atingir a 2.ª Eliminatória da Taça das Taças, em Seniores Femininos.  

7. A JUVE compromete-se ainda, a permitir a permanência da identificação do Centro da 
Zona de Jogo com o Brasão do Município.  

Cláusula 3ª 

Contrapartidas do ML 

1. O ML compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do cumprimento 
das seguintes etapas : 

a) Participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato Nacional da 1.ª 
Divisão da Época 2004/2005 - €12.500,00 (doze mil e quinhentos euros);  



 

CMLeiria/ Acta n.º 28 de 2004.08.30 

.0001232(73) 

b) Participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato Nacional da Divisão 
de Elite da Época 2004/2005 - €12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) ; 

c) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Femininos no Campeonato 
Nacional da 1.ª Divisão da Época 2005/2006 - €6.250,00 (seis mil duzentos e 
cinquenta euros) ; 

d) Manutenção da participação da Equipa de Seniores Masculinos no Campeonato 
Nacional da Divisão de Elite da Época 2005/2006 - €6.250,00 (seis mil duzentos e 
cinquenta euros) ; 

e) Atingir a “Final Four” no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão da Época 2004/2005, 
em Seniores Femininos - €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) ;  

f) Atingir os “Play Off” do Campeonato Nacional da Divisão de Elite da Época 
2004/2005, em Seniores Masculinos - €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) ; 

g) Participação da Equipa de Seniores Femininos na Taça das Taças - €12.500,00 (doze 
mil e quinhentos euros) ; 

h) Atingir a 2.ª Eliminatória da Taça das Taças, em Seniores Femininos - €2.500,00 
(dois mil e quinhentos euros) . 

 

Cláusula 4ª  

Fim / Devolução do Apoio  

A CML reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já concedidos 
sempre que ocorram as seguintes situações : 

a) Doping; 

b) Condutas anti-desportivas; 

c) Condutas ética, moral e socialmente reprováveis; 

d) Não cumprimento dos pontos previstos na Cláusula 2ª; 

e) A interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2004/2005; 

Cláusula 5ª  

Caracter não-cumulativo dos Apoios  

As despesas com a actividade desportiva das Equipas de Seniores Femininos e Masculinos, 
não passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos 
apoios a atribuir à JUVE como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6ª 

Disponibilidade dos Apoios  

O ML compromete-se a disponibilizar os apoios trinta dias após a JUVE apresentar a 
confirmação oficial, através da apresentação dos documentos comprovativos, dos objectivos 
definidos na Cláusula 3ª do presente Contrato-Programa. 
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Cláusula 7ª 

Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do imposto do selo por força do disposto na 
alínea a) do Art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 
Art.º 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula 8ª 

Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 30 de Agosto de 2004 a 30 de Junho de 2005.” 

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da lei n.º159/99, de 14 de Setembro  delibera por unanimidade autorizar a 
celebração do Contrato-Programa com a Juventude Des portiva do Lis (Equipas de 
Elite). 

Mais delibera, autorizar a Sr.ª Presidente a proced er a sua outorga. 

** 

PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR COM O MUNI CÍPIO DE LEIRIA 
- UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 

N.º 1204/04 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA , foi 
presente a proposta de Contrato-Programa em epígrafe que abaixo se transcreve, 
apresentada pela União Desportiva da Serra: 

 
“PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR 

COM O MUNICÍPIO DE LEIRIA - União Desportiva da Ser ra 

 

1. INTRODUÇÃO 

A União Desportiva da Serra como entidade privada de carácter associativo, situado na 
freguesia de Santa Catarina da Serra, Concelho de Leiria, que persegue fins de interesse 
público, nomeadamente ao nível do desenvolvimento desportivo, e uma das mais 
representativas desta freguesia, pretende propor à Câmara Municipal de Leiria a celebração 
de um contrato-programa com o objectivo de permitir o desenvolvimento de um programa 
de promoção e desenvolvimento desportivo, através da construção de uma infra-estrutra 
desportiva – um Tanque de Aprendizagem / Piscina Coberta . 

2. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  

O programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se genericamente 
pela construção de um Tanque de Aprendizagem / Piscina Coberta  na freguesia de Santa 
Catarina da Serra, para o desenvolvimento de planos regulares que fomentem a prática do 
desporto, nomeadamente da natação, garantindo: 
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• a conclusão da construção de um Tanque de Aprendizagem  / Piscina Coberta  
cumprindo as regras exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas 
desportivas; 

• uma promoção de actividade desportiva sistemática durante todo o ano; 
• a realização de competições regulares; 
• acções de formação desportiva junto dos jovens; 
• o apetrechamento, modernização e beneficiação das condições da infra-estrutura 

necessárias a esse desenvolvimento desportivo. 

O programa de desenvolvimento desportivo que a União Desportiva da Serra  pretende 
desenvolver assume-se como relevante e importante, dado que: 

• vai promover e divulgar a prática do desporto na freguesia de Santa Catarina da Serra, 
no Concelho de Leiria e também em todo o país; 

• vai responder a necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e dos 
jovens em particular; 

• socialmente constitui um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no 
âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem como da 
melhoria da qualidade de vida; 

• vai proporcionar uma melhoria das condições dos praticantes e dos espectadores, 
melhorando a qualidade do património do Clube e também da própria Freguesia e do 
Concelho onde está inserido; 

Assim, relativamente ao programa de acção concreto, a União Desportiva da Serra, 
pretende garantir: 
Ao nível da promoção de actividades desportivas, durante a época de 2005/2006: 
a) a prática a pelo menos 100 jovens em fase de formação desportiva, nas seguintes 

áreas de formação: 

- iniciação à Adaptação ao Meio Aquático, através da definição de turmas por 
faixas etárias e níveis de adaptação; 

- sensibilização para a prática da Natação, nas modalidades de natação pré-
competição, natação adaptada e hidroginástica; 

- promoção da actividade física em meio aquático para a 3.ª idade; 
- preparação física de complemento às equipas de outra modalidades 

desportivas desenvolvidas pelo clube; 
 
enquadrados por: 

- 5 técnicos 
- 1 massagista 

 

pretende garantir ainda ao nível das infra-estruturas desportivas, e durante os anos de 2004 
e 2005: 

b) a construção de um Tanque de Aprendizagem / Piscina Coberta  com as seguintes 
características principais: 

- pavilhão com a área em planta de 1.115 m2, dispondo as dimensões de 39,00 m x 28,60 
m , com pé-direito de altura variável entre 8,30 m e 3,40 m, o qual albergará: 
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  - 1 (um) tanque de aprendizagem com a área útil de 16, 60m x 10m e com 
profundidades variáveis de 0, 80m a 1, 20m, o qual ficará inscrito numa zona com a área de 
540.50 m2; 
 - 1 (um) átrio de entrada; 
 - 1 (um) secretaria; 
 - 4 (quatro) vestiários colectivos; 
 - 4 (quatro) vestiários individuais; 
  - 2 (dois) vestiários/balneários/I.S., para pessoal de serviço - M e F; 
 - 1 (uma ) sala de professores; 
 - 2 (duas) instalações sanitárias; 
 - 2 (duas) zonas de duches – M e F; 
 - 1 (uma) sala de Primeiros Socorros; 
 - 10 (dez) instalações sanitárias – M e F, público, utentes, deficientes e                           
professores; 
 - 1(uma) sala de arrumos; 
 - 3 (três) lava-pés. 
 - 1 (uma) central térmica; 
 - 1 (uma) casa das máquinas; 
3. FINANCIAMENTO E OUTROS APOIOS  

Para assegurar a concretização do programa de conclusão da construção do Tanque de 
Aprendizagem – Piscina Coberta descrito, a União Desportiva da Serra prevê um custo 
financeiro total de €510.149, 00 (quinhentos e dez mil cento e quarent a e nove euros) , 
sendo esta verba assegurada pelas seguintes fontes de financiamento: 

- comparticipação da Administração Central  – Ministério das Cidades, Ordenamento 
do Território e Ambiente, ao abrigo do Despacho n.º 7187/2003, de 11 de Abril, no valor 
de €250.000, 00; 

- por comparticipação da Câmara Municipal de Leiria , através do Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo – PAAD / Infra-Estruturas, no valor de €204.060, 00; 

- por autofinanciamento  do Clube, no valor de €56.089, 00; 

Para comprovar a aplicação do financiamento proposto anteriormente, a União Desportiva 
da Serra propõe-se: 

- realizar a construção referida na alínea b) do ponto 2.; 
- apresentar o Relatório de Contas no final da execução do programa 

comprovando detalhadamente as despesas com a implementação da 
actividade definida na alínea b) do ponto 2.; 

- apresentar os Recibos comprovativos da realização da despesa para a 
concretização da alínea b) do ponto 2.; 

A União Desportiva da Serra compromete-se ainda, face a este apoio da Câmara Municipal 
de Leiria, a: 

- permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria ou por 
entidades por esta indicada, de 10 horas em horário diurno  (8.30 horas às 
18.30 horas) semanal a combinar, até ao ano de 2020 inclusive, para a 
realização de actividade física e desportiva; 
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- permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria ou por 
entidades por esta indicada, de 3 horas durante o fim de semana (Sábado 
e Domingo) no período horário compreendido entre as 8.30 horas e as 
24.00 horas a combinar, para a realização de treinos e/ou competições 
desportivas, até ao ano de 2020 inclusive; 

Assim, especificando mais a aplicação desta verba, a União Desportiva da Serra prevê que: 

- para a concretização da acção proposta na alínea b) o custo é de €510.149, 00 
(quinhentos e dez mil cento e quarenta e nove euros ), propondo que a Câmara 
Municipal de Leiria conceda um apoio de 204.060, 00 (duzentos e quatro mil e 
sessenta euros) , sendo o restante financiamento assegurado através de 
autofinanciamento e outras entidades. 

4. PROPOSTA 

A União Desportiva da Serra propõe assim à Câmara Municipal de Leiria que, a atribuição 
do apoio financeiro solicitado seja escalonado da seguinte forma : 

a) a 1.ª fracção, correspondente a 25% da comparticipação, no valor de €51.015, 00 
(cinquenta e um mil e quinze euros), após a consignação dos trabalhos da empreitada; 
b) a 2.ª fracção, correspondente a 50% da comparticipação, no valor de €102.030, 00 (cento 
e dois mil e trinta euros), mediante a verificação pelos serviços do Município, da conclusão 
de 50% dos trabalhos da empreitada; 
c) a 3.ª fracção, correspondente a 25% da comparticipação, no valor de €51.015, 00 
(cinquenta e um mil e quinze euros), após a verificação pelos serviços do Município, da 
conclusão dos trabalhos da empreitada, 
sendo cada uma delas prestada nos mesmos momentos em que for liquidada a 
comparticipação financeira pela Administração Central. 

5. RESULTADOS DO PROGRAMA  

Ao nível dos resultados esperados com a implementação deste programa de promoção e 
desenvolvimento desportivo, a União Desportiva da Serra espera: 

1. permitir a mais 100 jovens da freguesia de Santa Catarina da Serra, a prática de 
actividade física e desportiva; 

2. permitir a prática de todas as modalidades desportivas possíveis de praticar num 
Tanque de Aprendizagem – Piscina Coberta ; 

6. PRAZO GLOBAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA  

A União Desportiva da Serra propõe-se executar este programa até ao dia 31 de Dezembro 
de 2005.” 

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da Lei n.º159/99, de 14 de Setembro , analisou o assunto e delibera por 
unanimidade, aprovar a proposta de Contrato Program a a celebrar com o Município 
de Leiria, apresentada pela União Desportiva da Ser ra. 

** 
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APOIO PONTUAL PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL  E RECREATIVA 
DO BAIRRO DOS ANJOS - 2.ª FASE 

N.º 1205/04 Presente o Ofício n.º 19692/04 de 25/06/04 da Associação Desportiva 
Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, solicitando apoio para fazer face ao restante 
conjunto de despesas resultante da impossibilidade de utilização do Complexo de Piscinas 
Municipais de Leiria, local onde decorriam os treinos regulares de Natação do Clube.  

A A.D.C.R. do Bairro dos Anjos durante o decorrer do período de obras de remodelação 
deste Complexo de Piscinas, tem utilizado regularmente, para  efectuar os seus treinos 
diários, a Piscina Municipal de Porto de Mós.  
Considerando que, o Município não possuindo para o efeito meios de transporte suficiente, 
o clube tem colaborado no transporte dos cerca dos 20 atletas federados, dos diversos 
escalões da competição, bem como, assegurado o pagamento das taxas de utilização da 
Piscina supra mencionada. 
Assim, propõe o Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Paulo Rabaça , que para além 
da colaboração prestada nos transportes e na angariação de cedência de pistas para a 
prática regular da natação por parte dos nadadores da A.D.C.R. do Bairro dos Anjos, a 
atribuição de um apoio extraordinário, fora do âmbito do PAAD, no valor total de €7.812,62 
(sete mil oitocentos e doze euros e sessenta e dois  cêntimos) , para fazer face às 
despesas descritas em seguida: 
- Colaboração nas despesas de transportes para a Piscina Municipal de Porto de Mós 

durante os meses de Abril a Junho de 2004, inclusive - €2.695,00; 
- Colaboração nas despesas das taxas de utilização da Piscina Municipal de Porto de 

Mós, durante os meses de Fevereiro a Junho de 2004, inclusive - €5.117,62. 
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, da Lei n.º 159/9 9 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto  delibera por unanimidde e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2, do art.º 21.º, da supracitada Lei e com a alínea a), do 
n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Se tembro, atribuir à A.D.C.R. do Bairro 
dos Anjos o referido apoio financeiro extraordinári o no valor total de €7.812, 62 (sete 
mil oitocentos e doze euros e sessenta e dois cênti mos) para fazer face às despesas 
com os transportes e taxas de utilização da Piscina  Municipal de Porto de Mós. 

** 

APOIO PONTUAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE AC ADÉMICO DE 
LEIRIA - 2.ª FASE 

N.º 1206/04 Presente o Ofício n.º 12547/04 de 19/04/04 da Associação de Solidariedade 
Académico de Leiria, solicitando apoio para fazer face ao restante conjunto de despesas 
resultante da impossibilidade de utilização do Complexo de Piscinas Municipais de Leiria, 
local onde decorriam os treinos regulares de Natação do Clube.  

A A.S.A.L. durante o decorrer do período de obras de remodelação deste Complexo de 
Piscinas, tem utilizado regularmente, para  efectuar os seus treinos diários, a Piscina 
Municipal de Rio Maior  
Considerando que, o Município não possuindo para o efeito meios de transporte suficiente, 
o clube tem colaborado no transporte dos cerca dos 50 atletas federados, dos diversos 
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escalões da competição, bem como, assegurado o pagamento das taxas de utilização da 
Piscina supra mencionada. 
Assim, propõe o Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Paulo Rabaça , que para além 
da colaboração prestada nos transportes e na angariação de cedência de pistas para a 
prática regular da natação por parte dos nadadores da A.S.A.L., a atribuição de um apoio 
extraordinário, fora do âmbito do PAAD, no valor total de €23.517,83 (vinte e três mil 
quinhentos e dezassete euros e oitenta e três cênti mos) , para fazer face às despesas 
descritas em seguida: 
- Colaboração nas despesas de transportes para a Piscina Municipal de Rio Maior, 

durante os meses de Fevereiro a Junho de 2004, inclusive - €18.372,83; 
- Colaboração nas despesas das taxas de utilização da Piscina Municipal de Rio Maior, 

durante os meses de Fevereiro a Junho de 2004, inclusive - €5.145,00; 
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, da Lei n.º 159/9 9 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto  delibera por unanimidade e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2, do art.º 21.º, da supracitada Lei e com a alínea a), do 
n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Se tembro, atribuir à Associação de 
Solidariedade Académico de Leiria, o referido apoio  financeiro extraordinário no valor 
total de  €23.517,83 (vinte e três mil quinhentos e dezassete  euros e oitenta e três 
cêntimos), para fazer face às despesas com os trans portes e taxas de utilização da 
Piscina Municipal de Rio Maior. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

XII FESTIVAL REGIONAL DE GASTRONOMIA - ALTERAÇÕES A O TRÂNSITO 

N.º 1207/04 Realiza-se, de 4 a 12 de Setembro, a o XII Festival Regional de Gastronomia. 
Tal como tem sido habitual, o festival irá decorrer em Leiria, no Passeio do Marachão. 
Considerando que se trata de um evento que atrai ao centro da cidade muitos visitantes, 
torna-se necessário promover espaços reservados para a logística dos restaurantes. 

Desta forma propõe-se: 

• Conceder autorização aos veículos dos restaurantes para utilizar o Marachão para 
as cargas e descargas de maior volume nos dias 3, 4 e 13 de Setembro; 

• Reservar os Parques de Estacionamento do Largo do Papa Paulo VI e do Largo 
Comendador José Lúcio da Silva, entre as 18h00m e as 02h00m, dos dias 4 a 12 de 
Setembro, para os utentes de cartão de estacionamento a emitir pela Câmara 
Municipal (3 para cada restaurante, 2 para cada stand); 

• Reservar o estacionamento junto do Turismo para cargas e descargas e para 
convidados da Região de Turismo (prevista a emissão de 6 cartões de convidados). 

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

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE TRANSFORMAÇÃO DE INER TES, COM 
BRITAGEM, CRIVAGEM E LAVAGEM DE AREIAS EXPLORADO PE LA EMPRESA 
LITOAREIAS – EXPLORAÇÃO DE AREIAS DE MONTE REDONDO,  LDª., LUGAR DE 
FONTE COVA, FREGUESIA DE MONTE REDONDO – (ENT 21735/04) 

N.º 1208/04 Presente a reunião, o pedido de deliberação camarária ENT 21735 de 2004, 
apresentado pela empresa Litoareias – Exploração de Areias de Monte Redondo, Ldª., com 
sede em Fonte Cova 2425 - 609 Monte Redondo, no que concerne à declaração de 
indiscutível interesse municipal do estabelecimento industrial acima referido, ao abrigo do 
disposto no art.º 62.º, n.º 2, alínea c4, do Regulamento do Plano Director Municipal de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto e  após consulta à Junta 
de Freguesia de Monte Redondo, delibera por unanimi dade considerar a referida 
exploração como de indiscutível interesse municipal , nos termos da alínea c4, n.º 2, 
do art.º 62.º do Regulamento do Plano Director Muni cipal de Leiria, desde que 
cumpridas as condições impostas pela Junta de Fregu esia. 

** 

ATERRO PARA RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, SIT O NO LUGAR DE 
QUINTA DO BANCO, FREGUESIA DE MACEIRA 

N.º 1209/04 Presente a reunião, o pedido de deliberação camarária, pela empresa RVI – 
Recuperação e Valorização de Inertes, L.da, com sede na Rua D. Pedro I – 82, 2400 Leiria, 
no que concerne à declaração de indiscutível interesse municipal do Aterro acima referido, 
ao abrigo do disposto no art.º 62.º, n.º 2, alínea c4, do Regulamento do P.D.M. de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto e  após consulta à Junta 
de Freguesia de Maceira, delibera por unanimidade c onsiderar o Aterro para 
Resíduos de Construção e Demolição, como de indiscu tível interesse municipal, nos 
termos da alínea c4, n.º 2, do art.º 62.º do Regula mento do P.D.M. de Leiria. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
N.º 1210/04 Presentes os pedidos das entidades a seguir indicadas a solicitar a cedência 
graciosa das instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 
- ENT. – Teatro Politeama – do dia 6 ao dia 12 de Setembro, para realização do 
espectáculo “Amália” (noites); 
- ENT.22784/04 – Jornal “Região de Leiria” – no dia 23 de Setembro, para realização 
da VI Edição do Troféu Afonso Lopes Vieira ; 
- ENT.13045/04 – Central FM – no dia 21 de Outubro, para realização da 12.ª Gala da 
Central FM (noite); 
- ENT. – INATEL (Delegação de Leiria) – no dia 22 de Outubro, para realização do 
espectáculo “Jesus Cristo Superstar”, pela Companhia do Teatro Nacional de 
BRNO/Broadway; 
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- ENT. – ATAM-Associação dos Técnicos Administrativos Municipais – do dia 27 ao 
dia 30 de Outubro, para realização do Colóquio anual. 
- ENT.24054/04 – INATEL (Delegação de Leiria) – no dia 31 de Outubro, para 
realização de um espectáculo de dança (tarde); 
- ENT. – INATEL (Delegação de Leiria) – no dia 4 de Novembro, para realização de 
um espectáculo pelo Ballet de S. Petersburgo; 
- ENT.1746/04 – ISLA-Instituto Superior de Línguas e Administração - no dia 6 de 
Novembro, para a cerimónia de Entrega de Diplomas aos Licenciados do Ano Lectivo 
2002/2003 e Sessão Solene de Abertura do Ano Lectivo 2004/2005. 

A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera  por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva nos termos do Regulamento em 
vigor às entidade requerentes, a expensas próprias.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

APOIO AO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE S.ROMÃO – TR ANSPORTES 

N.º 1211/04 Presente um ofício do Grupo de Danças e Cantares de S. Romão 
ENT.20059/04 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de aluguer de 
autocarros para quatro deslocações do Grupo em Julho e Agosto a Golegã, Águeda, 
Cantanhede e Cáceres (Espanha), a fim de participar em diversos encontros de música 
tradicional.  

Em eventos e instituições similares, tem sido prática da Câmara a cedência 
gratuita dos nossos autocarros, o que não aconteceu, apesar do pedido ter sido formulado, 
por os mesmos se encontrarem ocupados noutras actividades nas datas pretendidas.  

Assim sendo, e reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância de 
actuações fora do Concelho e do País para a divulgação da Cultura da Região, propõe-se 
que seja atribuído ao Grupo de Danças e Cantares de S. Romão um apoio no valor de 
€700,00  que representa a verba necessária para a deslocação a Espanha (conforme 
orçamento presente na Divisão da Cultura), utilizando para isso a  verba prevista no Plano 
para 2004, na Rubrica 0802/040701-0299 -159 (Apoios a organismos promotores de cultura 
– Outros Apoios). 

A Câmara apreciou a informação da Divisão da Cultur a e tendo em conta o 
valor cultural do Grupo de Danças e Cantares de S. Romão e a importância das 
actuações fora do Concelho para a divulgação da Cul tura da Região, e o facto de não 
haver disponibilidade de cedência do autocarro do M unicípio para as datas 
pretendidas, delibera por unanimidade e ao abrigo d o disposto na alínea a) do n.º 4 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro atr ibuir aquele Grupo um apoio no valor 
de €700,00, para pagamento da despesa com os transp ortes que foi necessário 
alugar. 

** 
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SUBSÍDIO À FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA 

N.º 1212/04 Presente um ofício da Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria 
com a ENT.22641/04 em que é solicitado apoio financeiro para um intercâmbio 
cultural/musical entre Bandas Filarmónicas a decorrer entre 26 e 30 de Agosto nos Açores, 
na Ilhas de S.Miguel e Terceira. O orçamento da viagem de avião para os 50 elementos da 
filarmónica importa em €12.264,00. 

Atendendo ao valor de iniciativas deste tipo na divulgação da cultura regional 
fora do território, e reconhecendo a importância da instituição requerente no panorama 
cultural do Concelho, propõe-se que se atribua à Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus 
e Maria um apoio no valor de €6.132,00  (correspondente a 50% do custo da viagem de 
avião), previsto no Plano para 2004, na Rubrica 0802/040701-0299-159 (Outros Apoios). 

A Câmara, considerando a importância da Filarmónica  do Sagrado Coração 
de Jesus e Maria no panorama cultural do Concelho, bem como o valor do 
intercâmbio cultural e musical que se propõe realiz ar, delibera por unanimidade e ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 6 4.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, atribuir-lhe um apoio no valor €6.132,00 para ajuda nos custos com as 
despesas da deslocação da Filarmónica aos Açores. 

** 

SUBSÍDIOS AOS GRUPOS CORAIS DO CONCELHO – PROTOCOLO  – 2.ª PRESTAÇÃO 
- 2004 

N.º 1213/04 Tendo em conta os critérios de atribuição de subsídios estabelecidos no 
Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos Corais do Concelho, e 
atendendo aos Relatórios de Actividades relativos a 2003 apresentados pelos mesmos, 
propomos, de acordo com as regras previamente estabelecidas, que seja atribuída a 2.ª 
prestação do subsídio a atribuir anualmente aos Grupos Corais do Concelho de Leiria, de 
acordo com o mapa abaixo indicado. 
 Informa-se que foi integrado no grupo dos corais o Grupo Coral Regional Verde 
Pyno, que a partir de 2003 apresenta uma actividade cultural regular. Pelo facto também 
deverá ser atribuído a este grupo o montante referente à 1.ª prestação, já deliberado para 
os outros corais. 

Grupo Coral 
Freguesia 1.ªParte de 

2004 

 

Coeficiente de 
cálculo relativo ás 
actividades de 
2003 

2.ªPrestação 
de 2004 

 

Total a 
atribuir a 
cada 
Grupo 
Coral 

Grupo Coral Anima 
Coralis 

Maceira --- 625 €775,00  €775,00  

Grupo Coral Coralis Leiria --- 625 €775,00  €775,00  
Grupo C. As. Casa do 
Povo de S. Catarina da 
Serra 

Santa 
Catarina da 
Serra 

--- 850 €1.054,00  €1.054,00  

Grupo C. do Pessoal do 
Hospital de Santo André 

Leiria --- 625 €775,00  €775,00  

Grupo C. da SAMP Pousos --- 625 €775,00  €775,00  
Grupo C. das Obras S. Leiria --- 275 €342,00  €342,00  
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da C. M. de Leiria 
Grupo Coral do Arrabal Arrabal --- 625 €775,00  €775,00  
Grupo C. do Ateneu 
Desportivo de Leiria 

Leiria --- 850 €1.054,00  €1.054,00  

Grupo Cantábilis da C. 
G. D 

Leiria --- 1000 €1.240,00  €1.240,00  

Grupo C. Regional Verde 
Pyno 

Marrazes 666,00  625 €775,00  €1.441,00  

Totais 
 666,00  6.725 €8.340,00  €9.006,00  

A Câmara apreciou a informação sobre a atribuição d a segunda prestação 
do montante fixo a atribuir aos grupos corais do Co ncelho de Leiria e, considerando o 
Protocolo  estabelecido entre eles e a Câmara Munic ipal, delibera por unanimidade e 
ao abrigo do estipulado na alínea  a) do n.º 4 do a rt.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, atribuir os subsídios correspondentes con forme o quadro acima referido. 

** 

SUBSÍDIO À SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL DOS POUSOS 
N.º 1214/04 Presente um ofício da Sociedade Artística Musical dos Pousos ENT.9002/04 
em que é solicitado apoio financeiro para uma participação num festival anual de bandas, 
em Viena de Áustria entre 3 e 8 de Junho de 2004. O orçamento da viagem de avião para 
os 45 elementos da Filarmónica importou em cerca de €17,000,00, tendo a instituição 
suportado através de participações individuais uma grande parte deste montante. 

Atendendo ao valor de iniciativas deste tipo na divulgação da cultura regional 
fora do território nacional, e reconhecendo a importância da instituição requerente no 
panorama cultural do Concelho, propõe-se que se atribua à Sociedade Artística Musical dos 
Pousos um subsídio no valor de €4.640,00 (correspondente à parte que falta para 
pagamento da viagem de avião), previsto no Plano para 2004, na Rubrica 0802/040701-
0299-159 (Outros Apoios). 

A Câmara, tendo em conta a informação prestada pela  Divisão da Cultura e 
a importância da Sociedade Artística Musical dos Po usos e ao valor de iniciativas 
deste tipo na divulgação da cultura regional fora d o território nacional, e 
reconhecendo a importância da instituição requerent e no panorama cultural do 
Concelho, delibera por unanimidade e ao abrigo do d isposto na alínea a) do n.º 4 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, at ribuir-lhe um apoio no valor €4.640,00 
para ajuda nos custos com as despesas da deslocação  a Viena de Áustria. 

** 

CLUBE RECREATIVO E DESPORTIVO DO SOUTOCICO – ENTERR O DO BACALHAU 

N.º 1215/04 Presente  um ofício do Clube Recreativo e Desportivo do Soutocico com a 
ENT.9754/04 em que é solicitado apoio financeiro para o evento “Enterro do Bacalhau” que 
decorreu no lugar do Soutocico, no dia 17 de Abril de 2004. 
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Trata-se de uma tradição de riquíssimo valor cultural, que acontece de 4 em 4 
anos e que na presente edição envolveu cerca de 300 figurantes, tendo o Clube dispendido 
com o mesmo cerca de €7.000,00 e realizado cerca de €1.300,00 em receitas. 

Atendendo ao valor de iniciativas deste tipo na preservação da cultura popular 
ancestral e no sentido de incentivar a associação para a continuação desta manifestação 
cultural, propõe-se que se atribua ao Clube Recreativo e Desportivo do Soutocico um apoio 
no valor de €1.500,00 (correspondente a cerca de 80% do valor gasto na divulgação), 
previsto no Plano para 2004, na Rubrica 0802/040701-0299-159 (Outros Apoios). 

A Câmara apreciou a informação sobre a edição do “E nterro do Bacalhau”, 
realizado no lugar de Soutocico, freguesia de Arrab al no passado dia 17 de Abril, 
tendo em conta que se deverá incentivar esta  tradi ção de riquíssimo valor cultural, 
que só poderá ser presenciada de 4 em 4 anos e o es forço financeiro para o Clube 
Recreativo e Desportivo do Soutocico, delibera por unanimidade e ao abrigo do 
estipulado na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
atribuir aquele Clube Recreativo um apoio no valor de €1.500,00, correspondente a 
cerca de 80% do valor dispendido com a divulgação. 

** 

SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DA MACEIRA 

N.º 1216/04 Presente um ofício da Junta de Freguesia da Maceira ENT.15042/04 em que 
é solicitado apoio financeiro para diversas actividades culturais que este ano a Junta levou a 
efeito entre 18 e 20 de Junho 2004, nas comemorações do aniversário da Freguesia – 
concertos, festival de folclore, jogos tradicionais, convívios entre todas as colectividades da 
freguesia, entre outras, que acarretaram para a Junta encargos da ordem dos €50.000,00. 

 Atendendo ao valor cultural de iniciativas deste tipo promovidas pelas Juntas 
de Freguesia e à inegável importância da sua acção junto das populações locais propõe-se 
que se atribua à Junta de Freguesia da Maceira, um subsídio no valor de €2.500,00, 
previsto no Plano para 2004, na Rubrica 0802/04050109-0312-142 (Delegação de 
Competências – Juntas de Freguesia). 

A Câmara, depois de analisado o assunto e tendo em conta o valor cultural 
de iniciativas deste tipo levadas e efeito pelas Ju ntas de Freguesia do Concelho, 
promovendo o convívio entre colectividades e popula ções em geral, delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea b) do  n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, atribuir um apoio no val or de €2.500,00 à Junta de 
Freguesia de Maceira para ajuda nos encargos com as  comemorações do aniversário 
da freguesia. 

** 

SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL – TRANSPO RTES 

N.º 1217/04 Presente um ofício do Rancho Folclórico do Freixial com a ENT.23877/04 em 
que é solicitado apoio financeiro para pagamento de aluguer de autocarro (conforme 
orçamento entregue na Divisão da Cultura), a fim de participar num encontro de ranchos em 
Paredes, no dia 31 de Julho.  
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Em eventos e instituições similares tem sido prática da Câmara a cedência 
gratuita do autocarro, o que não aconteceu, apesar do pedido ter sido formulado, por o 
mesmo se encontrar ocupado noutra actividade.  

Assim sendo e, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância de 
actuações fora do Concelho para a divulgação da Cultura da Região, propõe-se que seja 
atribuído ao Rancho Folclórico do Freixial um apoio no valor de €490,00 utilizando para isso 
a  verba prevista no Plano para 2004, na Rubrica 0802/040701-0299 -159 (Apoios a 
organismos promotores de cultura – Outros Apoios). 

A Câmara apreciou a informação da Divisão da Cultur a e tendo em conta o 
valor cultural do Rancho Folclórico do Freixial e a  importância das actuações fora do 
Concelho para a divulgação da Cultura da Região, e o facto de não haver 
disponibilidade de cedência do autocarro do Municíp io para a data pretendida, 
delibera por unanimidade e ao abrigo do disposto na  alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir ao Ranc ho Folclórico do Freixial um apoio 
no valor de €490,00, para pagamento da despesa com o transporte que foi necessário 
alugar . 

** 

SUBSÍDIO À SOCIEDADE ARTÍSTICA E MUSICAL DA BAJOUCA  

N.º 1218/04 Presente um ofício da Sociedade Artística e Musical da Bajouca com a 
ENT.38992/03 em que é solicitado um apoio para a sua escola de música.  
Esta Associação foi criada recentemente mas existe desde 1999 dependendo de outra 
associação da freguesia. Encontra-se em fase de formação de uma filarmónica, pelo que, 
no corrente ano ainda não foi considerada nos subsídios normais às filarmónicas. No 
entanto, a sua escola de música já conta com cerca de 60 alunos, o que é importante para a 
formação de jovens músicos e dinamização cultural da freguesia.  
 Atendendo ao acima exposto propõe-se que se atribua à Sociedade Artística e 
Musical da Bajouca um apoio no valor de €1.600,00, para funcionamento da sua Escola de 
Música, utilizando a verba prevista no Plano para 2004, na Rubrica 0802/040701-0299-159 
(Outros Apoios). 

A Câmara depois de analisada a informação e atenden do ao facto da 
importância que o Município deverá dar à formação d e jovens músicos no Concelho, 
delibera por unanimidade e ao abrigo da alínea a) d o n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, atribuir à Sociedade Art ística e Musical da Bajouca um 
apoio de €1.600,00, destinado a custear as despesas  de funcionamento da sua Escola 
de Música. 

** 

FESTIVAL DE JAZZ DA ALTA ESTREMADURA 

N.º 1219/04 Os Municípios de Leiria e Marinha Grande e a Associação de 
Desenvolvimento e Cooperação Atlântida, estão pelo 5.º ano consecutivo a organizar o 
Festival de Jazz da Alta Estremadura, como habitualmente  sob a direcção artística de 
Pedro Moreira e executiva de Luís Hilário – ambos do Hot Clube de Portugal. 

O Festival realizar-se-á entre 24 de Setembro e 9 de Outubro e contará com 11 
concertos, sendo 6 em Leiria e 5 na Marinha Grande. 
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Como tem acontecido nos anos anteriores, com resultados cada vez mais 
significativos, são objectivos deste Festival contribuir para o desenvolvimento musical da 
Região Centro, divulgar este género de música que está cada vez mais implantado em 
Portugal, a formação de novos públicos e jovens músicos e atracção de públicos dos mais 
variados pontos do país. 

No que concerne à formação de novos músicos, este ano decidiu criar-se a 
Orquestra do Festival de Jazz da Alta Estremadura, cuja composição será formada por 
músicos das filarmónicas, grupos musicais e mesmo independentes, que ensaiarão durante 
uma semana sob a direcção de Pedro Moreira, apresentando dois concertos (em Leiria e 
Marinha Grande), nos dias 26 de Setembro e 5 de Outubro, respectivamente.  

Estão também previstos “concertos didácticos” em duas escolas secundárias em 
Leiria e Marinha Grande, com a participação do Sexteto do Hot Clube de Portugal 

O Festival está orçado em cerca de €66.000,00. 
Para a concretização deste Festival foi promovida no ano transacto uma 

candidatura ao Ministério da Cultura, através da Associação de Desenvolvimento e 
Cooperação Atlântida, com sede na Rua Álvaro Coelho n.º 19-1.º, na Marinha Grande, a 
qual foi aprovada com €30.000,00. 

Por este facto cabe à Associação a gestão das verbas para o Festival, a 
assinatura dos contratos com os grupos participantes, a definição da imagem gráfica e às 
Câmaras o pagamento dos encargos com as actividades previstas para cada concelho, o 
apoio logístico e os recursos humanos necessários. 

Face ao exposto e uma vez que neste momento já existem compromissos com 
contratos assinados, nomeadamente os grupos estrangeiros, propõe-se que se atribua à 
Associação de Desenvolvimento e Cooperação Atlântida a verba de €20.000,00, prevista no 
Plano para 2004, na Rubrica 0802/06020399902 – 0315 – 146 (Festival de Jazz da Alta 
Estremadura). 

A Câmara apreciou informação sobre Festival de Jazz  da Alta Estremadura 
a ter lugar entre 24 de Setembro e 9 de Outubro em Leiria e Marinha Grande e tendo 
em conta que para a concretização deste Festival fo i elaborada candidatura ao I.A., 
pela Associação de Desenvolvimento e Cooperação Atl ântida, com sede na Rua 
Álvaro Coelho n.º 19- 1.º - 2430-422- Marinha Grand e, que ficou assim com a 
responsabilidade da gestão financeira do Festival e  que é necessário honrar 
compromissos já assumidos com os grupos participant es, delibera por unanimidade 
e de acordo com o estipulado na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, atribuir a verba de €20.000,00, à refe rida Associação, para o suporte das 
despesas a efectuar com os contratos dos grupos int ernacionais, alojamentos e 
alimentação dos grupos participantes assim como as despesas com o pacote gráfico 
e da direcção artística do festival, sendo o 1.º pa gamento (50%) efectuado antes da 
realização do Festival e o 2.º pagamento (restantes  50%) com a apresentação do 
balanço do Festival. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PREÇÁRIO DE PRODUTOS À VENDA NO CASTELO DE LEIRIA 

N.º 1220/04 Com o objectivo de melhorar o atendimento aos visitantes, nacionais e 
estrangeiros, foi elaborado um projecto para a criação de uma pequena loja no Castelo, 
para venda de artigos diversos, representativos da região. 
Foi feita uma selecção de produtos para venda imediata, sendo que atempadamente serão 
integrados novos produtos, que se consideram importantes. 

Sugere-se a venda dos seguintes artigos. 

  P.V.P. 
- 50x Livro "Zarah - A Moura Encantada" €12,50 (c/iva) 
- 50x Livro "Leiria" €12,50 (c/iva) 

  Para a venda destes artigos foi requerida autorização às respectivas editoras 
("Jorlis" e "Livraria Arquivo"). 

A Câmara, considerando que estas publicações são de  interesse 
histórico-cultural para venda no Castelo, delibera por unanimidade nos termos das 
alíneas f) e l) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 1 69/99, de 18 de Setembro, adquirir para 
revenda 50 unidades de cada exemplar. 

** 

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 
unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

- EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA 
FONTE QUENTE – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO  DE 
DESPACHO 

- ADENDA À DELIBERAÇÃO N.º 1045/04 – PRAÇA VIVA 

- VOTO DE LOUVOR 

** 
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE 
QUENTE - ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO DE DE SPACHO 

N.º 1221/04 Presente o ofício com o registo ENT-2004/24392, da empresa Sá Machado, 
empreiteiro que executará a obra pertencente ao Programa Polis, do qual consta o 
Despacho de 26 de Agosto da Sra. Presidente da Câmara Municipal, relativa à aprovação 
do projecto de desvio de trânsito para a execução da empreitada. 

Na primeira fase da obra, com duração prevista de um mês, as alterações são as seguintes: 

- A Rua Anzebino da Cruz Saraiva passa a ter apenas um sentido no troço junto à 
margem do Rio Lis, entre a ponte pedonal que faz a ligação com o Anfiteatro do 
Carpalho e o início da Rua Comissão Inicitiva, sendo o sentido da circulação no 
sentido desta. No restante troço, entre a ponte pedonal e a Rotunda das Industrias, 
mantêm-se ambos os sentidos; 
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- Os veículos que circulam na Rua Anzebino Cruz Saraiva não poderão ter acesso à 
Rua da Fonte; 

- Os veículos que circulam na Rua da Fonte não poderão ter acesso à Rua Anzebino 
da Cruz Saraiva, sendo possível trânsito de sentido único para a Rua Comissão da 
Iniciativa. 

Na segunda fase da obra mantêm-se os sentidos acima descritos, embora o troço da Rua 
Anzebino da Cruz Saraiva com um sentido apenas, passe a ser o situado junto aos edifícios 
e à Fonte Quente. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o De spacho da Sr.ª 
Presidente, de 26 de Agosto, devendo ser dado conhe cimento ao requerente, ao 
Programa Polis, à PSP, Rodoviária do Tejo, Bombeiro s Municipais (Comando de 
Operações), INEM e taxistas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
ADENDA À DELIBERAÇÃO N.º 1045/04 - PRAÇA VIVA  

N.º 1222/04 Por deliberação n.º 1045/04, foi aprovado a realização do projecto “Praça 
Viva”  a decorrer de Julho a Setembro. 

Tendo em conta o estabelecido no Decreto-Lei n.º 292/00, de 14 de Novembro 
(Lei do Ruído), que regulamenta  as actividades ruidosas de carácter temporário, deverá a 
Câmara tomar conhecimento e autorizar, os eventos referidos naquela deliberação e nas 
condições que abaixo se enunciam: 

a) Locais: Praça Rodrigues Lobo, Mercado de Sant’Ana e Jardim Luís de Camões 
de 16 de Julho a 11 de Setembro, 

b) Horários de ensaios técnicos durante a tarde: 15h00m às 20h00hm, 

c) Horários de espectáculo: das 22h00m às 24h00m, 

d) Os serviços da Câmara garantirão o acompanhamento dos espectáculos  de 
modo a evitar os impactos negativos do ruído. 

A Câmara tomou conhecimento da informação prestada pela Divisão da 
Cultura e, tendo em conta a iniciativa “Praça Viva” , delibera por UNANIMIDADE e ao 
abrigo do estabelecido no n.º 4 do art.º 9.º Decret o-Lei n.º 292/00, de 14 de Novembro, 
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 2 59/02, de 23 de Novembro, 
autorizar a realização dos eventos referidos na del iberação n.º 1045/04, nas condições 
acima aduzidas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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VOTO DE LOUVOR 

N.º 1223/04 Na sequência de uma proposta apresentada pelo Sr. V ereador do 
Desporto, a Câmara delibera por unanimidade atribui r um voto de louvor ao Ciclista 
Américo Vieira, atleta da União de Ciclismo de Leir ia/Hardtop vencedor do 
campeonato da Europa de Veteranos, categoria C (55 - 60anos) disputado em Torres 
Vedras.  

ENCERRAMENTO 

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

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 30 de Agosto de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 

 


