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Acta n.º 26 
Aos dois 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: 

VICE-PRESIDENTE DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO  

VEREADORES:  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 

** 

A Senhora Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os 
Senhores  Vereadores,  Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria 
de Sousa Gonçalves dos Santos e Dr. Hélder Manuel Matias Roque estiveram ausentes da 
reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
Paulo Ramos, para apresentação dos processos de obras particulares, por parte do 
Departamento de Urbanismo, o Arq.º José Manuel Raposo Pires, para apresentação dos 
processos de loteamentos  

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Maria Madalena Silveirinha 
Técnica Profissional de Museografia Principal. 

** 

Presente a Acta da Reunião de dezanove de Julho cuja leitura foi dispensada por 
ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua 
redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

 



 

CMLeiria/ Acta n.º 26 de 2004.08.02 

.0001075(2) 

PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

1243/91 PROMOCOM – SOCIEDADE PROMOTORA DE IMÓVEIS, LDª. 

  522/00 FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA 

1139/01 CELESTE DA SILVA MOÍNHOS 

1412/01 JOSÉ LUÍS CARREIRA LOPES 

1040/03 MARIA LEONILDE NEVES DA SILVA 

1044/03 JOSÉ FRANCISCO DOMINGUES ALBINO 

  155/04 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS JORGE 

  165/04 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MONTE REAL 

  256/04 BENSIL – BENS IMOBILIÁRIOS-COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO, LDª. 

  682/04 TÚLIA JOSINA CORDEIRO FERRÃO CAL GUIMARÃES 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

I.P. 37/04 – MANSOS - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE VISTORIA: 

V.H. 17/98 AUTO LEIRIA, S.A. 

V.H. 30/01 MARIA DOLORES FONSECA MARQUES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO COMERCIAL: 

LECOM 2/04 LIDIL & COMPANHIA 

PONTO NÚMERO CINCO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

LOT. 21/78 GUILHERMINO FERREIRA GOMES 

LOT. 11/93 JAIME GROSSO DA SILVA E OUTROS 

LOT. 46/93 ANTÓNIO FERREIRA PEREIRA 

LOT. 40/96 JOSÉ SIMÕES VALENTE 

LOT. 23/97 MARTINS & GAMEIRO, LDª. E OUTROS 
LOT. 4/98 JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA 

LOT. 25/98 MANUEL CLEMENTE E OUTROS 
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LOT. 1/99 ANTÓNIO GAMEIRO & FILHOS, LDª. 

LOT. 4/03 RITA MARGARIDA CARDOSO VIEIRA 

LOT. 18/03 ESPAÇO URBANO – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 

PONTO NÚMERO SEIS 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 217/97 REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-MERCADO DE SANTANA – LEIRIA - 
RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE CÂMARA  

T – 223/98 DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DE S. ROMÃO - RECTIFICAÇÃO DE 
DELIBERAÇÃO DE CÂMARA  

T – 12/03 –  AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO TELHEIRO – EDIFÍCIO A E B 
E ARRANJOS EXTERIORES - ANÁLISE DE RECLAMAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

PONTO NÚMERO SETE 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- XX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 
RATIFICAÇÃO 

- INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT - DESPORTO, LAZER E 
TURISMO, EM 

PONTO NÚMERO OITO 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  VERTIGEM - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO - 
"PROGRAMAS DE FÉRIAS DE VERÃO 2004" (ENT.12592/04 E ENT.18050/04) 

-   PAAJ - PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL - APOIO 
PONTUAL II/ CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA 
(ENT. 21437/04 E ENT.22028/04). 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  MERCADO FALCÃO -  ATRIBUIÇÃO DE LUGARES CATIVOS (TÊXTEIS, 
CALÇADO E AFINS) 

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

-  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENT. 22324/04) 

PONTO NÚMERO ONZE 
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- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – ANA LUÍSA QUINTÃ 
TEIXEIRA ARRENEGADO E ERNESTO MANUEL RODRIGUES DE MEDEIROS 
ARRENEGADO 

PONTO NÚMERO DOZE 

- ORFEÃO DE LEIRIA (CONSERVATÓRIO DE ARTES) - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO 1077 - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

PONTO NÚMERO TREZE 

-  DOAÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE 
BARRACÃO, PELO SR. MANUEL MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRÁS 

-  DOAÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA DO 1º CEB DE 
GÂNDARA DOS OLIVAIS PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM DE INFÂNCIA DE GÂNDARA 
DOS OLIVAIS 

-  ALTERAÇÃO DO DESTINO DO LOTE 11 DA ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS 
FAIAS 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE - UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

-  SUBSÍDIOS 

- ANNARELLA – ACADEMIA DE BALLET, LD.ª - ADENDA À DELIBERAÇÃO 

** 

NO PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO FORAM OUVIDOS OS MUNÍCIPES: 

N.º 1048/04 Em nome de alguns proprietários dos terrenos situados na Urbanização 
Quinta do Rei, o Sr. Fernando Lima  veio manifestar o seu desagrado por ainda não se ter 
encontrado uma solução viável para os lotes de terreno da Urbanização da Quinta do Rei.  

É um processo longo que se tem vindo a arrastar de alguns anos a esta parte, 
com todos os prejuízos que daí advêm. 

O Sr. Eng. Fernando Carvalho  fez o ponto de situação começando por referir 
que não existia um Plano de Pormenor para aquela zona. Foi então criado um Plano de 
Pormenor que foi aprovado em reunião de Câmara e pela Assembleia Municipal mas que foi 
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chumbado pelo Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território dada a 
incompatibilidade deste Plano com o Plano Director Municipal, entretanto elaborado. 

Reafirmando toda a boa vontade desta Autarquia em resolver o problema de 
todos os proprietários, esclareceu que o Município optou então pela elaboração de um 
Plano Conjunto em substituição do Plano de Pormenor, Plano este que foi entregue neste 
Município há cerca de uma semana pelo promotor. 

Este Plano Conjunto, caso tenha a provação do Executivo, irá permitir a 
aprovação posterior dos respectivos loteamentos, desde que estejam de acordo com o 
Plano Director Municipal e com o referido Plano Conjunto. 

Reafirmando estar convicto da resolução do problema, informou estes Munícipes 
julgar o processo resolvido dentro em breve. 

** 

N.º 1049/04 A Sr.ª Agostinha Moita Vieira  interveio nesta Reunião repetindo uma vez 
mais que o construtor do Lote 9 na Quinta da Maligueira não respeitou o projecto que 
consta do processo administrativo existente no Município, tendo alterado a fachada do 
prédio, com a eliminação de uma janela, e fechado garagens que no projecto estariam como 
comuns, não conseguindo entrar com o carro na garagem que lhe foi atribuída. 
 Uma vez mais, o Sr. Eng. Fernando Carvalho  informou a Sr.ª D. Agostinha 
Vieira que a Câmara nada pode fazer relativamente a este assunto, e que só uma acção 
judicial poderá minimizar os eventuais prejuízos do Condomínio. 

Também o Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva  lamentou a situação, louvando 
o espírito de persistência da Sr.ª D. Agostinha Vieira e dos direitos que assiste a todos os 
cidadãos, mas que a Câmara apenas agiu em conformidade com a Lei em vigor, 
corroborando a ideia de uma acção judicial para a  solução definitiva deste problema. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1050/04 PROC.º N.º 1243/91 - (fl. - 4066) 

De PROMOCOM-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE IMÓVEIS, LDª. acompanhado 
de elementos apresentados pelo BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A., com 
morada, para efeitos de correspondência, na Quinta da Sardinha, Apartado 214, freguesia 
de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística 
que consta do pedido de licença para legalização de alterações levadas a efeito num hotel 
de apartamentos sito na Rua Comissão de Iniciativa, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/07/04, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, delibera por unanimidade a provar o projecto de arquitectura 
para legalização das alterações acima referidas, co ndicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p ela DGT-Direcção 
Geral do Turismo e Centro de Saúde (dos quais se de ve dar conhecimento ao 
requerente); 
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2.º garantir a acessibilidade de pessoas com mobili dade condicionada 
(Decreto-Lei n.º 123/97, de 22/05); 

3.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores de acordo 
com o previsto no Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

4.º esclarecer quanto à estimativa de custo e calen darização; 
5.º apresentar no prazo de seis meses: 
5.1. projectos de especialidade respectivos, inclui ndo projecto de 

segurança contra incêndios aprovado pelo Serviço Na cional de Bombeiros, 
relativamente à totalidade das alterações propostas , dado que o projecto de 
segurança apresentado se refere apenas ao Piso –1. 

5.2. cópia do projecto final de acordo com as recti ficações indicadas e já 
aprovadas pela DGT. 

Mais delibera informar o requerente que, a eventual  existência de 
publicidade deverá ser objecto de posterior licenci amento específico. 

** 

N.º 1051/04 PROC.º N.º 522/00 - (fl. - 450) 

De SOCIEDADE FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E 
MARIA,  com sede  no lugar de Chãs, freguesia de Regueira de Pontes, solicitando a 
isenção do pagamento da taxa referente à emissão do Alvará de Licença para construção 
de um auditório para filarmónica, uma vez que a referida Associação é de utilidade pública. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade isentar 
do pagamento de quaisquer taxas, devidas pelo licen ciamento e utilização do 
auditório, a levar a efeito no local acima referido , nos termos do disposto na alínea b) 
do n.º 2 do art.º 73.º do Regulamento Municipal de Obras Particulares, e art.º 5.º da 
Tabela da Taxas e Licenças, devendo no entanto proc eder ao levantamento do 
respectivo Alvará de Licença dentro dos prazos lega lmente fixados, apresentando os 
documentos necessários para o efeito. 

** 

N.º 1052/04 PROC.º N.º 1139/01 - (fl. - 288) 

De CELESTE DA SILVA MOINHOS, residente na Rua Poeta José Marques da 
Cruz, lote 95 – 2.º esq.º - Cruz da Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização das 
obras de instalação de uma creche num edifício situado na Rua dos Cruzeiros – Lousada, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/07/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura para legalização das obras acima refer idas e autorizar o respectivo 
licenciamento. 
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** 
N.º 1053/04 PROCº N.º 1412/01 - Retirado  

** 

N.º 1054/04 PROC.º N.º 1040/03 - (fl. - 52) 

De MARIA LEONILDE NEVES DA SILVA, residente na Rua João Lopes – Praia 
do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, acompanhado de uma informação da Repartição de 
Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 
9264, de 25/11/2003, desta Câmara Municipal.  

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir o projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para 
construção de um edifício habitacional, a levar a e feito na Rua João Lage Lopes, Praia 
do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, ao abrigo do di sposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 
4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 d e Dezembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos m otivos já referidos na deliberação 
tomada em 10/11/2003, transmitida através do ofício  n.º 9264, de 25/11/2003, desta 
Câmara Municipal. 

** 

N.º 1055/04 PROC.º N.º 1044/03 - (fl. - 25) 

De JOSÉ FRANCISCO DOMINGUES ALBINO, residente na Rua Principal, n.º 
232 – Pinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da Repartição de 
Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 
9119, de 18/11/2003, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir o projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para 
legalização de uma garagem, levada a efeito em Seix eira – Gândara dos Olivais, 
freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto na alí nea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos n a deliberação tomada em 
20/10/2003, transmitida através do ofício n.º 9119,  de 18/11/2003, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º 1056/04 PROC.º N.º 155/04 - (fl. - 31) 

De MARIA HELENA DA SILVA SANTOS JORGE, residente na Rua da 
Esperança - Valverde, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
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operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização de telheiro e piscina, 
levados a efeito no mesmo local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/07/04, 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, po r unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura para legalização do telheiro e pisc ina acima referidos, condicionado 
ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação rectificada, c om indicação dos 
arranjos exteriores, piscina e telheiro, bem como d o arruamento e passeio de acordo 
com os últimos elementos apresentados; 

2.º apresentar no prazo de 6 meses: 
a) duas colecções completas de elementos rectificad os, relativos ao 

projecto de arquitectura; 
b) projectos de especialidades. 

** 

N.º 1057/04 PROC.º N.º 165/04 - (fl. - 217) 

De FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MONTE REAL, 
com sede na Rua de Leiria, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura 
da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração e ampliação do 
edifício da Fábrica da Igreja Paroquial sito no mesmo local, licença para demolição, 
escavação e contenção periférica e pedido de isenção de pagamento de taxas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/07/04, 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 o seguinte: 

1.º aprovar o projecto de arquitectura da alteração  e ampliação acima 
referida, condicionada a: 

a) garantir a acessibilidade de pessoas com mobilid ade condicionada, de acordo 
com o previsto no Decreto-Lei n.º 123/97 de 22/05 ( no que se refere às 
dimensões do ascensor a construir); 

b) garantir a execução das infraestruturas na envol vente do edifício, de acordo 
com as indicações a fornecer pelo Departamento de O bras Municipais; 

c) apresentar projectos de especialidades, bem como  as rectificações acima 
indicadas no prazo de 6 meses, nomeadamente: 

c1) projecto de alimentação e distribuição de energ ia eléctrica aprovado 
pela Certiel; 

c2) projecto de instalação de gás visado por uma en tidade inspectora; 
c3) projecto de redes prediais de água e esgotos; 
c4) projecto de drenagem de águas pluviais do edifí cio e espaços 

exteriores envolventes; 
c5) projecto de instalações telefónicas e telecomun icações; 
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c6) projecto electromecânico de elevadores; 
c7) projecto de segurança contra incêndios. 

2.º autorizar os trabalhos de demolição, escavação e contenção periférica; 

3.º isentar do pagamento de quaisquer taxas, devida s pelo licenciamento e 
utilização do edifício acima referido, nos termos d o disposto na alínea b) do n.º 2 do 
art.º 73.º do Regulamento Municipal de Obras Partic ulares, e art.º 5.º da Tabela da 
Taxas e Licenças, devendo na devida altura proceder  ao levantamento do respectivo 
Alvará de Licença dentro dos prazos legalmente fixa dos, apresentando os 
documentos necessários para o efeito. 

** 
N.º 1058/04  PROC.º N.º 256/04 - (fl. - 397) 

De BENSIL - BENS IMOBILIÁRIOS - COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO , LDª., com 
sede na Av. 22 de Maio, 24 – Escritório 12, Apartado 12. em Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido da renovação de licença para 
construção de um edifício habitacional, a levar a efeito em Sardoa ou Brejo – Gândara dos 
Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/07/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura do edifício acima referido e autorizar  o respectivo licenciamento. 

** 
N.º 1059/04 PROC.º N.º 682/04 - (fl. - 36) 

De TÚLIA JOSINA CORDEIRO FERRÃO CAL GUIMARÃES, residente na Rua 
Manuel Pereira Patrício, n.º 38, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
da operação urbanística que consta do pedido de licença para ampliação de uma moradia 
unifamiliar. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 23/07/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

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

1.º as confrontações indicadas no documento de posse não confrontam com 
caminho público; 

2.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no artigo 47.º e 53.º do 
Plano Director Municipal, relativamente ao índice de construção, face à área indicada na 
certidão da Conservatória do Registo Predial; 

3.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 67º do PDM, 
relativamente ao número de lugares de estacionamentos, tendo em conta o número de 
fogos pretendidos; 

4.º o projecto apresentado não é esclarecedor quanto à área da parcela 
representada nos elementos gráficos, face ao valor constante da certidão da Conservatória 
do Registo Predial; 
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5.º não apresenta planta de localização à esc. 1/1000 com a parcela 
devidamente delimitada; 

6.º não apresenta planta de implantação desenhada sobre levantamento 
topográfico à esc. 1/200, com o prédio devidamente delimitado, incluindo o arruamento de 
acesso e cotado ao eixo do mesmo; 

a) não indica as dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas e 
respectivo material, bem como indicação dos pontos cardeais; 

7.º verifica-se uma discrepância entre a área indicada na memória descritiva 
(1004m2) e a área indicada na CCRP (109m2); 

8.º existem discrepâncias ente o indicado na memória descritiva e o 
representado nos elementos gráficos, relativamente a: 

8.1. número de fogos; 
8.2.“espaço amplo com a função exclusiva de arrumos”: 
9.º não apresenta planta final do piso do r/chão; 
10.º não esclarece quanto ao novo uso do compartimento indicado como 

“cozinha desactivada”. 
11.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas no que se refere a: 
11.1. localização do sistema de ventilação da casa de banho interior (artigo 

87.º); 
11.2. condições de iluminação e ventilação dos compartimentos (artigo 71.º); 
11.3. condições de iluminação da janela da cozinha tendo em conta a 

dimensão da varanda do piso1 (artigo 75.º) 
12.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no artigo 1360.º do 

Código Civil, relativamente à varanda do piso 1 (lado Ponte); 
13.º não prevê o cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei 

n.º 64/90 de 21/02, devendo a parede corta fogo elevar-se no mínimo 0.50m acima da 
cobertura; 

14.º o corte B- B deverá estar de acordo com o indicado em planta. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

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

Mais delibera informar o requerente, que caso o pro jecto venha a ser 
reformulado, o processo carecerá ainda de parecer d a REFER e CENEL. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 
N.º 1060/04  INF. N.º 37/04 - (fl. - 45) 
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De MANSOS - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na Rua D. Luís I, n.º 
19, freguesia de S. Paulo, concelho de Lisboa, referente ao pedido de informação prévia 
sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a 
efeito no Lote 1 – Loteamento da Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/07/04, delibera por 
unanimidade  viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 17.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho condicionado ao seguinte: 

1.º aquando da apresentação do respectivo pedido de  autorização de 
construção deverá apresentar: 

1.1. planta de implantação desenhada sobre levantam ento topográfico; 
1.2. alçados dos muros com indicação dos acabamento s pretendidos; 
2.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente RGEU, PDM, Alvará de Loteamento de Dec reto-Lei n.º64/90, de 21/02 
(segurança contra incêndios). 

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 
N.º 1061/04 V.H. N.º 17/98  

De AUTO LEIRIA, S.A.,  com sede na Rua Dr. João Soares – Porto Moniz, 
Apartado 11, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição apresentada pelo 
Advogado  do Sr. António Luís Pereira Brusco Oliveira, referente à vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica dos edifícios situados na Avenida Combatentes da Grande Guerra n.º 
35 e 35A, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os 
proprietários não acrescentaram novos elementos ao processo, face à intenção de 
notificação efectuada nos termos do CPA e, concorda ndo com a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 28/07/04 , delibera por unanimidade 
notificar os proprietários dos edifícios, ao abrigo  do disposto na alínea c) do n.º 5 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a lterada pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro, conjugada com o disposto no n.º 1 do artig o 13.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, 
de 15 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 329 -B/00, de 23 de Dezembro, para no 
prazo de 30 dias procederem à reparação das deficiê ncias constantes no Auto de 
Vistoria n.º 150/98, do qual já lhes foi dado conhe cimento. 

Mais delibera dar conhecimento do teor da presente deliberação à inquilina 
“Auto Leiria”. 

** 
N.º 1062/04 V.H. N.º 30/01 - (fl. - 2) 

De MARIA DOLORES FONSECA MARQUES, referente à vistoria para efeitos 
de beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado na Travessa de Beneficiência, n.º 
15 – r/c, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares de  28/07/04, delibera por 
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unanimidade ao abrigo do disposto na alínea c) do n .º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de  11 de Janeiro, conjugada com o 
disposto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º  321-B/90, de 15 de Outubro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 329-B/00, de 23 de  Dezembro, notificar o proprietário do imóvel, 
para no prazo de 60 dias proceder à execução das ob ras necessárias, de modo a 
suprir as deficiências apontadas no Auto de Vistori a n.º 210/01, o qual já é do seu 
conhecimento. 

Mais delibera, dar conhecimento do teor da presente  deliberação à 
inquilina. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 
N.º 1063/04 LECOM N.º 2/04 - (fl. - 112) 

De LIDL & COMPANHIA, com sede na Rua Pé de Mouro, n.º 18 – Linhó - 
Sintra, acompanhado do ofício da Direcção Regional da Economia do Centro, solicitando 
parecer acerca da localização do estabelecimento comercial (Lidl & Companhia), a instalar 
na Rua da Carreira de Tiro, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/07/04, e face ao previsto no 
n.º 2 do art.º 5.º, alínea b) do n.º 2 do art.º 11. º e art.º 12.º da Lei n.º 12/2004, de 30 de 
Março, delibera por unanimidade aprovar a localizaç ão para a instalação do 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1.º garantir o cumprimento do Regulamento do Plano Director Municipal 
nomeadamente no que se refere ao disposto no Cap. I V (estacionamento e 
acessibilidades); 

2.º prever-se aquando do licenciamento da edificaçã o estudo de tráfego 
devidamente elaborado prevendo caixa de viragem par a acesso ao estabelecimento 
comercial no sentido nascente/poente (Marrazes – Gâ ndara) de acordo com o 
indicado no parecer do Departamento de Obras Munici pais; 

3.º o projecto de licenciamento a apresentar carece rá de parecer da Força 
Aérea Portuguesa; 

4.º assegurar o correcto enquadramento urbanístico do proposto, 
nomeadamente do lado sul, tendo em conta os eventua is movimentos de terras a 
efectuar (face à topografia do terreno) devendo o m esmo ser tido em conta aquando 
da elaboração do projecto de arquitectura; 

5.º cumprir com a restante legislação em vigor apli cável incluindo a 
referente aos resíduos sólidos gerados, às emissões  de líquidos e ruído produzido; 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Direcção 
Regional da Economia do Centro. 

** 

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

Senhor Vice-Presidente apresentou a seguinte relação: 
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** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º 1064/04 PROC.º LOT. N.º 21/78 - (fl. 926 e 927)  

De GUILHERMINO FERREIRA GOMES  residente em Outeiro da Ranha, 
freguesia de Vermoil em Pombal referente ao loteamento sito em Rua dos Mártires do 
Tarrafal, freguesia de Leiria. 

Este processo encontra-se acompanhado pela informação n.º 95/2004 
prestada pela Divisão Jurídica. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão Jurídica datada de 12/07/2004  delibera por  unanimidade  
manifestar a intenção de  declarar a  caducidade dos alvarás emitidos no respectivo 
processo ao abrigo do disposto n.º 5 do artigo 71.º  do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/ 2001 de 4 de Junho, porquanto o 
promotor não cumpriu com o prazo para a conclusão d as obras de urbanização fixado 
no alvará de loteamento n.º 706/94 de 22 de Dezembr o. 

Mais delibera notificar o requerente nos termos dos  artigos 100.º e 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo para no prazo  de 30 dias, dizer o que se lhe 
oferecer sobre o assunto. 

** 

N.º 1065/04 PROC.º LOT. N.º 11/93 - (fl. 495) 

De JAIME GROSSO DA SILVA E OUTROS  residente em Rua da Moitoa n.º 
2 em Santo Antão - Batalha, acompanhado de um requerimento onde o requerente alega 
que já se encontram hipotecados os lotes 13 e 22 como garantia das obras de urbanização, 
pelo que considera esse valor suficiente para abranger todas as obras urbanísticas do 
loteamento situado em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 28/07/2004 de libera por unanimidade 
dispensar a apresentação da garantia bancaria refer ida na Deliberação de Câmara n.º 
424/04 datada de 29/03/2004, atendendo a que o valo r a garantir das obras de 
urbanização (€137.916,47) é inferior ao valor estab elecido para os lotes 13 e 22 
(€145.688,89), que se encontram hipotecados a favor  da Câmara Municipal de Leiria. 

** 

N.º 1066/04 PROC.º LOT. N.º 46/93 - (fl. 77) 
De António Ferreira Pereira, acompanhado de um requerimento de DANIEL  

GORDO PEREIRA residente na Rua da Padaria n.º 23 em Magagia, freguesia de Santa 
Catarina da Serra a solicitar a aprovação da alteração ao loteamento situado em Magagia, 
freguesia de Santa Catarina da Serra. 

O requerente pretende de momento, construir apenas r/chão e cave no lote 1, 
mantendo no entanto a possibilidade de construção dos pisos estabelecidos no Alvará. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 26/07/2004 de libera por unanimidade aprovar 
a pretensão requerida. 

** 

N.º 1067/04 PROC.º LOT. N. º 40/96- (fl 161 e 179) 
De José Simões Valente, referente ao loteamento sito em Rua dos valentes, 

Quinta da Ribeira – Andrinos, freguesia de Pousos, acompanhado de dois requerimentos: 
1.- De José Simões Valente residente em Rua dos Valentes – Andrinos, freguesia de 

Pousos: 
A solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas com vista ao 

cancelamento da parte restante da garantia bancária; 
2.- De José Manuel Aldeias Valente  proprietário de lote 5, residente na Quinta de 

Santo António, Lote 46–2.º Esq., freguesia de  Marrazes: 
 “..., vem esclarecer que não pretende construir cave conforme consagrado em 

regulamento de loteamento, já que esta não lhe é necessária, preferindo tão somente a 
edificação em dois pisos.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 20/07/2004 de libera por unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante da garantia bancária n.º 1.062 da  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Leiria emitida em 23/09/1998. 

Mais delibera concordar com o esclarecimento aprese ntado para o lote 5.  

** 

N.º 1068/04 PROC.º LOT. N. º 23/97  (fl 464) 

De Martins e Gameiro, Ldª., com sede na Av. Marquês de Pombal, Lote 4, r/c 
d.º, em Leiria, acompanhado de um requerimento datado de 05-11-2003 a solicitar a 
recepção definitiva das infra-estruturas e o cancelamento da parte restante das garantias 
bancárias, referente ao loteamento sito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 26/07/2004 de libera por unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante das garantias bancárias n.º s, D0 00005336 e D000005338 ambas do 
Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S.A. emitida s em 29/07/2002. 

** 

N.º 1069/04 PROC.º LOT. N.º 4/98 - (fl. 662) 

De JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA com sede na Estrada da Barosa 
n.º 805, freguesia de Barosa, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção 
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definitiva das obras de urbanização do loteamento situado na Rua das flores em Carreira D’ 
Água, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 26/07/2004 de libera por unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção.  

** 

N.º 1070/04  PROC.º LOT. N.º 25/98 - (fl. 196) 
De Manuel Clemente e Outros, acompanhado de um requerimento de SÓNIA 

CATARINA GASPAR NETO  (na qualidade de proprietária do lote 2) residente na Rua 
Direita n.º 21, em Casal Novo, freguesia de Amor a solicitar a aprovação da alteração ao 
loteamento situado em Tôco, freguesia de Amor. 

O requerente pretende redistribuir a área de construção pelos usos já 
definidos (habitação, estacionamento e arrumos), considerar como valores máximos as 
áreas de construção, implantação, número de pisos e cércea e ainda a possibilidade de 
optar por uma cota de soleira com uma variação máxima de 1 metro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 26/07/2004 de libera por unanimidade aprovar 
a pretensão requerida. 

** 

N.º 1071/04  PROC.º LOT. N. º 1/99 (fl 366) 

De António Gameiro e Filhos Ldª., com sede em Murzeleira, Albergaria dos 
Doze, acompanhado de um requerimento datado de 05-07-2004 a solicitar autorização para 
execução de escadas interiores de acesso dos fogos habitacionais do 2.º andar ao sótão, 
referente ao Lote 2 do loteamento sito em Estrada dos Marrazes, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 26/07/2004 de libera por unanimidade aprovar 
a pretensão requerida. 

** 

N.º 1072/04  PROC.º LOT. N. º 4/03 (fl.24) 

De Rita Margarida Cardoso Vieira, residente na Travessa Quinta de 
Alvalade, n.º 7 – 1.º Esq., freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada, na qualidade 
de promotora do loteamento sito em Vale do Velho - Maceirinha, freguesia de Maceira, 
acompanhado de um requerimento de 12-02-2003 requerendo a aprovação do mesmo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e  tendo dec orrido o período de 
discussão pública, sem oposição, delibera por unani midade aprovar o projecto de 
loteamento de acordo com o Decreto-Lei. n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei. n.º 177/0 1 de 04 de Junho, com as seguintes 
condições: 
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- Apresentar projectos de infra-estruturas no prazo d e um ano, elaborados de 
acordo com os respectivos pareceres técnicos; 

- Deverão ser cedidos 480 m 2 destinados a: alargamento da via, passeio, 
estacionamento, espaço para contentor de resíduos s ólidos e caldeiras de 
árvores;  

- Deverá ser efectuado o pagamento no valor de €591,3 0 a favor da Câmara 
Municipal, por área não cedida para equipamento (21 8m2); 

- Fazer constar na Planta de Síntese a topografia do terreno. 

** 

N.º 1073/04 PROC.º LOT. N.º 18/03  
De ESPAÇO URBANO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. com sede na 

Rua de Meladas n.º 380 em Mozelos referente ao loteamento sito em Quinta do Vale Sepal, 
freguesia de Pousos, acompanhado da informação da Divisão de Urbanismo com o 
seguinte teor: 

“O requerente apresenta aditamento ao projecto de loteamento, em resposta à 
deliberação de Câmara de 24.05.2004 (Deliberação n.º 0746/04) e esclarece quanto à área 
de cedência para equipamento. 

Analisado o processo verifica-se que a solução da rede viária foi reformulada, 
tendo sido adoptada a solução da rotunda alongada, como ligação à Rua Paulo VI, 
conforme estudo inicialmente apresentado do qual não consta aprovação por parte do IEP. 

A Rua da Moura mantém os dois sentidos no troço de ligação à EN 350 (estrada 
dos Andrinos). 

Relativamente às peças de projecto foi rectificado a soma das áreas dos lotes na 
planta de síntese e memória descritiva; foi rectificada a alínea 9) do Art.1º e alínea 12) do 
Art.2º do regulamento da memória descritiva e a área total de implantação nas várias peças. 

No entanto verificam-se ainda divergências nos valores das áreas de construção 
descritas na folha 8/13 da memória descritiva. A área de construção máxima no loteamento, 
conforme valores indicados nos quadros da Planta de Síntese é de 64.538m2, valor que foi 
considerado na análise do processo. 

Quanto às áreas de cedência, tratando-se de áreas de uso misto para 
equipamento e zonas verdes, o seu calculo foi contabilizado conjuntamente, tendo-se 
verificado a referida insuficiência de área para equipamento e zonas verdes, correspondente 
a 2.397m2 face à proposta apresentada. 

Quanto à inserção entre a Rua de ligação à EN 350 (estrada dos Andrinos) e a 
Rua da Moura, propõe-se ajustamento conforme esboço anexo. 

Assim, uma vez que não se encontra explicita uma solução independente e 
imediata de ligação à Rua Paulo VI e que as áreas de cedência para equipamento e zona 
verde de utilização colectiva não atingem os valores estabelecidos no regulamento do PDM, 
propõe-se que o processo seja presente em reunião de Câmara antes da discussão pública, 
estabelecida no Art.22º do Decreto Lei .n.º 555/99 de 16 de Dezembro na redacção dada 
pelo Decreto-Lei 177/2001, de 4 de Junho.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a solução de ligação à Rua Paulo VI, ficando condicionada ao parecer 
do Instituto de Estradas de Portugal. 
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Quanto à solução da ligação à Rua da Moura, deve se r ajustada de acordo 
com o esboço anexo à informação da Divisão de Urban ismo, devendo apresentar 
autorização do proprietário do terreno ocupado para  o efeito e fora da propriedade do 
requerente. 

Não é aceite a insuficiência de área de cedência pa ra as zonas verdes e 
utilização colectiva, verificada no loteamento, ten do em consideração os parâmetros 
estabelecidos no artigo 82.º do Regulamento do Plan o Director Municipal.  

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

T – 217/97 – REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-MERCADO  DE SANTANA - LEIRIA 
- RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE CÂMARA. 

N.º 1074/04 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação do 
Departamento de Obras Municipais para proceder à rectificação da deliberação n.º 0957/04 
da reunião da Câmara Municipal de Leiria de 05.07.2004. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade rectificar 
a deliberação n.º 0957/04 da reunião da Câmara Muni cipal de Leiria realizada em 
05.07.2004, acta n.º 24, assim: 

Onde se lê “APROVAR E AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DOS TR ABALHOS A MENOS 
NO VALOR €29.693,35+ IVA DEVENDO DAR-SE CONHECIMENT O À FIRMA SOCOLIRO 
– CONSTRIUÇÕES S.A.” dever-se á ler “APROVAR E AUTO RIZAR A REALIZAÇÃO 
DOS TRABALHOS A MENOS NO VALOR €44.120,39 + IVA DEV ENDO DAR-SE 
CONHECIMENTO À FIRMA SOCOLIRO – CONSTRIUÇÕES S.A”. 

** 

T – 223/98 – DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DE S. ROMÃO - RECTIFICAÇÃO DE 
DELIBERAÇÃO DE CÂMARA. 
N.º 1075/04 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação do 
Departamento de Obras Municipais. para proceder à rectificação da deliberação n.º 0960/04 
da reunião da Câmara Municipal de Leiria de 05.07.2004. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade rectificar 
a deliberação n.º 0960/04 da reunião da Câmara Muni cipal de Leiria realizada em 
05.07.2004, acta n.º 24, assim: 

Onde se lê “A Câmara tomou conhecimento e com base na informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais deli bera por unanimidade aprovar o 
estudo de revisão de preços apresentado no valor de  €18.914,59 + IVA.” Dever-se-á ler 
“A Câmara tomou conhecimento e com base na informaç ão prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera, por unan imidade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €18.243,3 4 + IVA”. 
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** 

T – 12/2003 – AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO TE LHEIRO – EDIFÍCIO A e B 
e ARRANJOS EXTERIORES -  ANÁLISE DE RECLAMAÇÃO E AD JUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 
N.º 1076/04 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado do 
Relatório Final da Comissão de Análise de Propostas, com o resultado da análise à 
reclamação apresentada pelo concorrente J. CARREIRA SOARES, S.A. aquando da 
audiência prévia dos concorrentes nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art.º 101.º do Dec. Lei n.º 
59/99 de 02 de Março. 

Depois de analisada a reclamação apresentada e com base no artigo 81.º do 
Decreto Lei N.º 59/99 de 02 de Março, a Comissão entende não ser de deferir a pretensão do 
concorrente J. CARREIRA SOARES, S.A., (anulação do concurso), por falta de 
fundamentação e propõe a adjudicação definitiva da empreitada supra ao concorrente 
QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, Ldª., pelo valor de €393.058,59 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório Final da Comissão de A nálise de Propostas, delibera 
por unanimidade indeferir a reclamação apresentada pelo concorrente  J. CARREIRA 
SOARES, S.A e adjudicar definitivamente a empreitad a supra ao concorrente 
QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, L.dª., pelo valor de €393.0 58,59 + IVA. 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção ao concorrente 
reclamante, J. CARREIRA SOARES, S.A,. da decisão to mada. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1077/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 30 de Julho de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.943.078,74, sendo de Operações 
Orçamentais €3.180.522,74 e de Operações de Tesouraria €762.556,00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS  
N.º 1078/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 19 a 30 de Julho de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 5578, 5839, 5840, 5842, 6027, 6028, 6037, 6038, 6046, 6047, 6112 
a 6116, 6214, 6327, 6328, 6330 a 6332, 6356 a 6362, 6364 a 6388, 6391, 6393, 6394, 6420 
a 6422, 6427, 6444, 6446, 6448, 6451, 6452, 6486, 6529 a 6533, 6547, às Ordens de 
Pagamento de Facturas n.ºs: 5422, 5423, 5440, 5442, 5565, 5639, 5763, 5775 a 5786, 5788 
a 5833, 5844 a 5872, 5881, 5888, 5906, 5910, 5912, 5919 a 5922, 5928, 5945, 5950 a 
5952, 5955, 5956, 5960, 5964, 6015, 6030, 6048, 6052, 6053, 6055, 6060, 6063, 6064, 
6067, 6069, 6073, 6077, 6081, 6099, 6102, 6104, 6105, 6127, 6133, 6144, 6159, 6161, 
6164, 6167, 6171, 6178, 6183, 6190, 6197 a 6206, 6230, 6252 a 6255, 6257 a 6260, 6262 a 
6264, 6266, 6267, 6269, 6283, 6286, 6288, 6300, 6306, 6307, 6309 a 6313, 6318, 6319, 
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6323, 6325, 6326, 6329, 6333 a 6341, 6343, 6354, 6355, 6363, 6396, 6398, 6399, 6401, 
6406, 6407, 6423, 6424, 6426, 6429, 6435, 6436, 6442, 6445, 6453, 6465, 6479, 6481, 
6482, 6485, 6487, 6488, 6493 a 6495, 6502, 6537 e às Ordens de Pagamento de 
Tesouraria n.ºs: 608 a 611  no valor total de €1.467.034,02.  

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

XX MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO AO ORÇAME NTO DE 2004 –  
20.ª ALTERAÇÃO 

N.º 1079/04 Presente a 20.ª modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 20.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa e na 14ª Alteração às Grandes Opções do Plano de acordo com as normas 8.3.1 e 
8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 21 de Julho que auto riza a 20.ª modificação às 
Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004 , com inscrições/reforços no 
montante de €2.100,00 e a 20.ª alteração ao Orçamen to para o presente ano de 2004, 
com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €49.100,00 cada, de 
acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

** 

INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT - DESPORT O, LAZER E 
TURISMO, EM 

Relativamente a este assunto, o Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça  apresentou 
uma análise dos aspectos mais relevantes dos pedidos apresentados à Câmara Municipal 
de Leiria a título de indemnizações que ficará apenso à presente Acta. 

N.º 1080/04  Presentes os Relatórios de exploração das infra-estruturas geridas pela 
Leirisport, EM referentes aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e 
Dezembro de 2003, assim como as notas de débito n.º 100014, 100015, 100016, 100017, 
de 2003,  100001 e 100002, de 2004, relativas à exploração do Complexo Municipal de 
Piscinas de Leiria, durante os meses de Julho a Dezembro de 2003 no valor de 
€265.813,82. As notas de débito n.º 2000013, 2000014, 2000015, 2000016, 2000017, 
2000018, de 2003, 2000001, 2000002 e 2000003, de 2004, relativas à exploração da 
Piscina Municipal da Caranguejeira, durante os meses de Julho a Dezembro de 2003 no 
valor de €122.746,28.  

As notas de débito n.º 3000012, 3000013, 3000014, 3000015, 3000016, 
3000017, de 2003, 3000001, 3000002, 3000003 e 3000004, de 2004, relativas à exploração 
da Piscina Municipal da Maceira, durante os meses de Julho a Dezembro de 2003 no valor 
de €111.248,45.  

As notas de Débito n.º 4000007, 4000008, 4000009 e 4000010, de 2003,  e as 
Notas de Débito n.º 4000001 e 4000002, de 2004,  relativas à cobertura do défice de 
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exploração  do Estádio Municipal de Leiria, em razão dos custos de estrutura da Leirisport, 
EM, durante os meses de Julho a Dezembro de 2003 no valor de €513.678,08. 

A partir de Setembro de 2003 a Leirisport, EM passou a explorar os Pavilhões 
Desportivos Municipais, assim, são presentes as notas de débito n.º 8000001, 8000009, 
80000010, de 2003, 8000001 e 8000006, de 2004, referentes à exploração do Pavilhão 
Municipal do Arrabal durante os meses de Setembro a Dezembro de 2003 no valor de 
€20.884,17. 
       As notas de débito n.º 8000004, 8000013, 8000018, 8000019, de 2003, 8000003 
e 8000008, de 2004, referentes à exploração do Pavilhão Municipal de Santa Eufémia 
durante os meses de Setembro a Dezembro no valor de €31.012,19. 
       As notas de débito n.º 8000002, 8000003, 8000011, 8000012, de 2003, 8000002 
e 8000007, de 2004, referentes à exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca durante os 
meses de Setembro a Dezembro de 2003 no valor de €23.986,39. 
                  As notas de débito n.º 8000005, 8000006, 8000014, 8000015, de 2003, 8000004 
e 8000009, de 2004, referentes à exploração do Pavilhão Municipal da Caranguejeira 
durante os meses de Setembro a Dezembro de 2003 no valor de €24.313,15. 
         As notas de débito n.º 8000007, 8000008, 8000016, 8000017, de 2003, 
8000005 e 8000010, de 2004, referentes à exploração do Pavilhão Municipal da Maceira 
durante os meses de Setembro a Dezembro de 2003, no valor de €23.451,65. 

As indemnizações compensatórias referem-se a: 
1) utilização de Clubes – área competição; 
2) utilização de Instituições particulares de solidariedade social; 
3) utilização de escolas públicas (municipais e outras); 
4) eventos promovidos por entidades do concelho; 
5) défice de exploração resultante da prática de preços sociais. 
As empresas municipais têm direito a receber indemnizações compensatórias 

como contrapartida das obrigações assumidas quando os municípios pretendam que elas 
“prossigam objectivos sectoriais, realizem investimentos de rendibilidade não demonstrada 
ou adoptem preços sociais (...)”, cfr. o disposto no artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de 
Agosto. 

As indemnizações compensatórias são, na sua essência, auxílios financeiros 
decorrentes da normalização das contas das empresas municipais, para compensação dos 
encargos resultantes das obrigações de serviço público no âmbito do seu objecto social. 

A atribuição das indemnizações compensatórias pela exploração de cada um 
dos equipamentos desportivos supra-citados está prevista e regulada nos protocolos de 
gestão respectivos, firmados entre a Câmara Municipal de Leiria e a Leirisport, EM. 

Analisado o assunto: 
I – a Câmara delibera por maioria aprovar os Relató rios de Exploração das 

Infra-estruturas geridas pela Leirisport, EM, refer entes aos meses de Julho, Agosto, 
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2003; 

II – e tendo em conta os compromissos decorrentes d o protocolo de 
gestão do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria,  da Piscina Municipal de 
Caranguejeira, da Piscina Municipal de Maceira,  do  Estádio Municipal de Leiria e dos 
Pavilhões Desportivos Municipais, a Câmara delibera  por maioria aprovar e autorizar 
o pagamento das seguintes indemnizações compensatór ias: 
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1. Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (meses de Julho, Agosto, 
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2003) 
.......................................................................................€265.813,82; 

2. Piscina Municipal da Caranguejeira (meses de Jul ho, Agosto, 
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 
2003)..............................................................................€122.746,28; 

3. Piscina Municipal da Maceira (meses de Julho, Ag osto, Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro de 
2003)..............................................................................€111.248,45; 

4. Estádio Municipal de Leiria (meses de Julho, Ago sto, Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro de 
2003)..............................................................................€513.678,08;  

5. Pavilhão Municipal de Arrabal (meses de Setembro , Outubro, 
Novembro e Dezembro de 2003)....................... ...........€20.884,17; 

6. Pavilhão Municipal de Santa Eufémia (meses de Se tembro, Outubro, 
Novembro e Dezembro de 2003)........... ......€31.0 12,19; 

7. Pavilhão Municipal de Bajouca (meses de Setembro , Outubro, 
Novembro e Dezembro de 2003)....................... ...........€23.986,39; 

8. Pavilhão Municipal de Caranguejeira (meses de Se tembro, Outubro, 
Novembro e Dezembro de 2003)..................€24.3 13,15; 

9. Pavilhão Municipal de Maceira (meses de Setembro , Outubro, 
Novembro e Dezembro de 2003)....................... ...........€23.451,65; 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista votara m contra , não por 
terem dúvidas quanto critério utilizado mas sim por  serem contra o modelo de gestão 
da Leirisport. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

VOTO DE PESAR 

N.º 1081/04  Pelo Senhor Vice-Presidente foi aprese ntada uma proposta no sentido 
de ser concedido um  voto  de profundo pesar, às fu ncionárias desta Câmara 
Municipal,  Maria Teresa Lopes Vieira Casimiro e Ma ria Alice Lopes Vieira Olival, pelo 
falecimento de seu pai, tendo a Câmara  deliberado  por unanimidade concordar. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

VERTIGEM – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO  – “PROGRAMAS 
DE FÉRIAS DE VERÃO 2004” (ENT 12592/04 e ENT 18050/ 04) 

N.º 1082/04 Pela “Vertigem – Associação para a Promoção do Património”, com sede em 
Portela de Vale de Espinho, Concelho de Porto de Mós e com delegação na Rua Dr. 
António Costa Santos, n.º 27 B, 3.º Dto., 2410 – 084 Leiria, na Cidade e Concelho de Leiria, 
contribuinte fiscal n.º 504003437, são presentes os ofícios datados de 16 de Abril e de 7 de 
Junho de 2004, respectivamente com ENT 12592/04 e ENT 18050/04, nos quais solicita 
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apoio financeiro, logístico e institucional, no âmbito do projecto “Programas de Férias de 
Verão 2004”. 
Considerando que: 

- a iniciativa em epígrafe decorrerá de 01.07.2004 a 15.10.2004 e terá lugar em três 
países diferentes, entre os quais Portugal, e envolverá trinta organizações 
estrangeiras; 

- no decorrer do período acima referido, irão desenvolver-se, no Concelho de Leiria, 
duas acções, as quais envolverão 86 jovens, de diferentes nacionalidades, com 
idades compreendidas entre os 16 e 25 anos de idade; 

- a primeira acção (Intercâmbio Multilateral), que terá lugar de 27.08.04 a 04.09.04, 
subordinada ao tema “Florestas para o Futuro”, ocorrerá, maioritariamente, no 
Concelho de Leiria (Praia do Pedrógão), e contará com a participação de 48 jovens, 
entre os quais 8 jovens em situação de acolhimento institucional no Concelho, 
designadamente do Internato Masculino de Leiria e Lar Santa Isabel, seleccionados 
pelos mesmos, em articulação com a Divisão de Acção Social desta Autarquia; 

- a segunda acção (Seminário Internacional), que terá lugar de 10.09.04 a 13.09.04, 
subordinada ao tema “Creating New Roads for Cooperation”, ocorrerá na Cidade de 
Leiria, e contará com a participação de 40 jovens, oriundos de 18 países, bem como 
de outras entidade públicas. Será uma iniciativa aberta à sociedade civil, tendo em 
vista o debate da temática; 

- a realização das duas sessões acima referidas, para além de promoverem o 
Concelho de Leiria e de serem, dada a sua natureza, de interesse municipal, 
destinam-se a proporcionar a jovens participantes um intercâmbio de experiências e 
debate de ideias sobre os temas propostos, assim como conhecer a cultura e as 
tradições dos países dos mesmos jovens. 

Propõe o  Sr. Vice-Presidente da Câmara, não obstante o facto  da Comissão Europeia, 
através das acções 1 e 5 do programa “Juventude” apoiar financeiramente o projecto, a 
atribuição dos seguintes apoios: 

- atribuição de um subsídio no valor de €412,80 (Quatrocentos e doze euros e oitenta 
cêntimos) para fazer face a despesas inerentes ao alojamento relativo à primeira 
acção, aquando da sua estada na Praia do Pedrógão; 

- atribuição de um subsídio no valor de €800,00 (Oitocentos euros) para fazer face a 
despesas inerentes à alimentação, a facultar na sequência das duas acções; 

- entrada gratuita de 88 jovens no Castelo de Leiria, 48 dos quais no dia 1 de 
Setembro e 40 no dia 9 de Setembro; 

- cedência gratuita do autocarro de 37 lugares para o dia 1 de Setembro, bem como 
isentar do pagamento da quilometragem e serviços de motorista, durante o horário 
normal de trabalho; 

- cedência gratuita do autocarro de 55 lugares para o dia 4 de Setembro, bem como 
isentar do pagamento da quilometragem e serviços de motorista, durante o horário 
normal de trabalho. 

Mais propõe, o  Sr. Vice - Presidente, que o grupo de participantes da primeira 
acção seja recebido no Salão Nobre da Câmara Municipal de Leiria, no dia 29 de Agosto. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade tendo em conta o 
interesse municipal, considerando a promoção da Pra ia do Pedrógão em particular, e 
do Concelho de Leiria em geral, e atendendo à possi bilidade em proporcionar a 
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jovens em situação de acolhimento institucional no Concelho um intercâmbio de 
experiências e debate de ideias subordinado a temát icas actuais e relevantes para a 
juventude, atribuir de acordo com a alínea a), do n .º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, os seguintes apoios: 

- atribuição de um subsídio no valor de €412,80 (Quat rocentos e doze euros e 
oitenta cêntimos) para fazer face a despesas ineren tes ao alojamento relativo à 
primeira acção, aquando da sua estada na Praia do P edrógão; 

- atribuição de um subsídio no valor de €800,00 (Oito centos euros) para fazer 
face a despesas inerentes à alimentação,  a faculta r na sequência das duas 
acções; 

- entrada gratuita de 88 jovens no Castelo de Leiria,  48 dos quais no dia 1 de 
Setembro e 40 no dia 9 de Setembro; 

- cedência gratuita do autocarro de 37 lugares para o  dia 1 de Setembro, bem 
como isentar do pagamento da quilometragem e serviç os de motorista, 
durante o horário normal de trabalho; 

- cedência gratuita do autocarro de 55 lugares para o  dia 4 de Setembro, bem 
como isentar do pagamento da quilometragem e serviç os de motorista, 
durante o horário normal de trabalho. 

Mais delibera, que o grupo de participantes da prim eira acção seja recebido 
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Leiria, no di a 29 de Agosto.  

** 

P.A.A.J. – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVE NIL – APOIO PONTUAL 
II/CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LE IRIA (ENT. 21437/2004 
E ENT.22028/2004) 

N.º 1083/04 Pelo Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional  de Leiria foram presentes 
os ofícios, com os números de Entrada 21437/04 e 22028/04, oficializando a candidatura ao 
apoio pontual II do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 
Para o efeito, propõe o Sr. Vice-Presidente que se apoie a actividade “XVIII ACAREG” 
através dos empréstimos de material eléctrico (anexo III da ENT 21437/04), bem como de 4 
barracas ao Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional  de Leiria. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade atribuir de acordo 
com a alínea a), do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os 
empréstimos de material eléctrico (anexo III da ENT  21437/04), bem como de 4 
barracas ao Corpo Nacional de Escutas – Junta Regio nal  de Leiria. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

MERCADO FALCÃO - ATRIBUIÇÃO DE LUGARES CATIVOS (TÊX TEIS, CALÇADO E 
AFINS) 

N.º 1084/04 No seguimento da deliberação de câmara de 28/06/04, foram postos a 
concurso os lugares sobrantes, tendo sido as respectivas propostas abertas e analisadas 
pela Comissão designada para o efeito, que elaborou a acta do seguinte teor: 
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“ACTA DA COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS AO CONCURSO 
PARA ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DE TERRADO CATIVOS NO MERCADO DE VENDA 
POR GROSSO DO FALCÃO – TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADO E AFINS (5ªS FEIRAS) 
– EDITAL n.º 170/2004 

No dia 23 de Julho de 2004, pelas 11h00m, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Leiria, reuniu a Comissão, Dr.ª Neusa Fernandina de Magalhães, Vereadora 
desta Câmara Municipal, Presidente,  Maria de Lurdes Garção Castelo, vogal e Artur Silva 
em substituição de Rui Manuel de Sousa Fernandes, vogal, por o mesmo se encontrar de 
férias, designados em reunião da Câmara Municipal de 2004/06/28, procedeu ao acto 
público de abertura e análise de propostas apresentadas para o “Concurso para atribuição 
de lugares de terrado cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Vestuário, Calçado e Afins (5.ªs Feiras)”, conforme consta do Edital n.º 170/2004, de 
2004/06/29, tendo apresentado propostas os seguintes concorrentes: 

1- Deolinda Maria Rodrigues Pereira 
2- Cláudio Jorge Coelho Cardoso 
3- Calçado Silveira & Bastos, Ldª.. 
4- Comércio de Confecções Nuel, Ldª.. 
5- Ricardo José Ferreira da Costa 
6- Pena Gabriel & Moura, Lda. 

Após a abertura dos sobrescritos exteriores e feita a conferência dos 
documentos foi a Comissão unânime na decisão de admitir todos os concorrentes.  

Não tendo comparecido, no acto, concorrentes, procedeu-se, de imediato, à 
abertura dos sobrescritos contendo a proposta, cujos valores, para cada lugar constam do 
mapa anexo à presente acta. 

De seguida, a Comissão procedeu, em reservado, à análise das propostas, para 
o que foram seguidos os critérios do valor mais elevado e o da preferência indicada na 
proposta de cada concorrente, bem como os mencionados no ponto 5.1. do Programa de 
Concurso. 

Concluída a análise, a Comissão decidiu propor a atribuição de um lugar ou de 
um lote aos concorrentes conforme a seguir se indica, pelo valor mais elevado: 

 
N.º 

 
Concorrentes 

 
Lugar/Lote 

Valor da 
proposta 
(Euros) 

1 Deolinda Maria Rodrigues Pereira 235 €250,00 

2 Cláudio Jorge Coelho Cardoso 269 €350,00 

4 Comércio de Confecções Nuel,  Ldª.. 199 €280,00 

5 Ricardo José Ferreira da Costa 207 €250,00 

6 Pena Gabriel & Moura, Ldª. 130 €300,00 

Ao concorrente n.º 3 – Calçado Silveira & Bastos, Ldª.  não lhe foi  atribuído lugar 
por a proposta que apresentou  ter sido superada por outros concorrentes. 

Não havendo mais assuntos a tratar a Comissão deu por encerrados os trabalhos, 
lavrando a presente acta que vai ser assinada por todos os membros. 
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Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte e três dias do mês de Julho 
de dois mil e quatro.” 

A Câmara, depois de analisar o processo delibera po r unanimidade 
adjudicar o direito de ocupação dos lugares cativos  do Mercado de Venda por Grosso 
do Falcão aos concorrentes mencionados e pelo valor  das suas ofertas, conforme é 
proposto pela Comissão de Abertura e Análise das Pr opostas .  

** 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO  AO TRANSPORTE EM TÁ XI (ENT. 21745/04) 

N.º 1085/04 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 

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ALARGAMENTO DO  HORÁRIO D E 
FUNCIONAMENTO (ENT. 22324/04) 
N. 108604 Presente o requerimento de Alexandre Miguel Figueiredo Mendes, na 
qualidade de proprietário do Bar denominado “O ARCO”, a solicitar o alargamento do 
horário de funcionamento do mesmo, até às 5h00m, no dia 31 de Julho do corrente ano, sito 
na rua Comandante João Belo, em Leiria, do qual consta o Despacho da Sr.ª Presidente, de 
04/07/29  a deferir o pedido.  

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 04/07/29 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido a título exce pcional, nos termos do n.º1, do 
art.º 6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de  Funcionamento. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – ANA LUISA QUINTÃ TEIXEIRA 
ARRENEGADO E ERNESTO MANUEL RODRIGUES DE MEDEIROS A RRENEGADO 

N.º 1087/04 Presente o ofício n.º 1908 24/06/2004, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, Entrada n.º 19924, de 29/06/04, acompanhado de um pedido 
apresentado por, ANA LUISA QUINTÃ TEIXEIRA ARRENEGADO E ERNESTO MANUEL 
RODRIGUES DE MEDEIROS ARRENEGADO, solicitando parecer para a criação de uma 
empresa na actividade de “Comércio a Retalho de Mobiliário”, a localizar na Rua 
Comandante João Belo, 45 R/C Esq –– Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria, constante do ofício 828/04, de 21 de Julho 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. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

ORFEÃO DE LEIRIA (CONSERVATÓRIO DE ARTES) – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1088/04 Presente o fax do Orfeão de Leiria (Conservatório de Artes), datado de 26-07-
04, com ENT. 2694/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares. 

A Câmara, delibera  por unanimidade autorizar a ced ência com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 14 
de Agosto de 2004.  

** 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 1077 - PEDI DO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1089/04 Presente o ofício do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1077, datado 
de 03-06-04, 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 os dias 17 
e 24 de Agosto de 2004. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 

DOAÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA O JARDIM DE INFÂ NCIA DE 
BARRACÃO PELO SR. MANUEL MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRÁS 

N.º 1090/04 Presente uma comunicação do Agrupamento Vertical de Escolas de Colmeias 
com uma declaração do Sr. Manuel Maria Ferreira Santos Brás, registada com a ENT. 
21297/04,  na qual declara ceder ao Município de Leiria para instalação no Jardim de 
Infância de Barracão, o seguinte equipamento: 

- 1 Computador Compac Desktop com monitor Oky, rato Kensiko, teclado, colunas 
Kinyo, placa de som, leitor de CD’s, no valor de €300,00 ; 

- 1 Impressora HP 670C, no valor de €30,00. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é con ferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do art.º 64º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade aceitar a doação do referi do equipamento para instalação 
no Jardim de Infância de Barracão. 

** 

DOAÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA 1º CEB DE GÂNDARA DOS 
OLIVAIS PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE E DUCAÇÃO  DA 
ESCOLA DO 1º CEB E JARDIM DE INFÂNCIA DE GÂNDARA DO S OLIVAIS 

N.º 1091/04 Presente uma comunicação do Agrupamento Vertical de Escolas de Marrazes 
com uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º 
CEB e Jardim de Infância de Gândara dos Olivais, registada com a ENT. 21029/04,  na qual 
declaram ceder ao Município de Leiria para instalação na Escola do 1º CEB de Gândara dos 
Olivais, o seguinte equipamento: 

- 1 Impressora HP 3550, no valor de €65,45; 

- 1 Computador Pentium IV Celeron 2.6 GHz, no valor de €716,07. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é con ferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do art.º 64º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade aceitar a doação do referi do equipamento para instalação 
na Escola 1º CEB de Gândara dos Olivais . 

** 

ALTERAÇÃO DO DESTINO DO LOTE 11 DA ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS 

N.º 1092/04 Presente a telecópia registada com a ENTFE 2543/04 da RENALOPES – 
Sociedade Comercial de Acessórios, Ldª, no qual é referido que, por mudanças de 
estratégia da empresa, o destino que pretendiam dar ao Lote 11 da Zona Industrial da Cova 
das Faias se alterou. Actualmente, pretendem destiná-lo ao comércio e serviços do sector 
automóvel e não ao fabrico de caixas frigoríficas conforme consta na cláusula 10ª do 
contrato promessa de compra e venda. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera p or unanimidade 
concordar que seja alterado o destinado do Lote 11 da Zona Industrial da Cova das 
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Faias para o comércio e serviços do sector automóve l, por ser actividade que se 
enquadra no Regulamento daquela Zona Industrial. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE - UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 

N.º 1093/04 A Câmara, ao abrigo do disposto na alín ea a) do n.º 4 do artigo 64º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e considerando q ue a União Desportiva da Serra é 
uma associação com personalidade jurídica e prosseg ue no Município de Leiria fins 
de interesse público, designadamente desportivos, d elibera por unanimidade o 
seguinte: 

 1º- Constituir a favor desta entidade o direito de  superfície sobre um 
do prédio rústico composto por olival, sito em Mour ada, freguesia de Santa Catarina 
da Serra, concelho de Leiria, com a área de 15.827 metros quadrados, a confrontar do 
norte com caminho público e Maria de Oliveira Claud ino, do sul com caminho público, 
do nascente com herdeiros de José Francisco das Nev es e Manuel Alves de Oliveira e 
do poente com Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n. º 4891, e inscrito na respectiva 
matriz predial sob o artigo n.º 1048, com o valor t ributável de €46,51. 

a) O prédio sobre o qual se constitui o direito de superfície destina-
se à construção da “Zona Desportiva da União Despor tiva da 
Serra”, a qual compreenderá, nomeadamente, um Pavil hão 
Multiusos Coberto com Balneários, um Tanque de Apre ndizagem / 
Piscina Coberta, parques de estacionamento e arranj os exteriores 
e/ou outras infraestruturas desportivas. 

b) O prazo de duração do direito de superfície é de  sessenta anos, 
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de v inte anos, 
desde que a superficiária seja notificada com a ant ecedência 
mínima de um ano. 

c) A construção das infraestruturas desportivas ref eridas em a), 
deverá iniciar-se no prazo de um ano após a data da  outorga da 
escritura de cedência do direito de superfície, dev endo a mesma 
obedecer aos projectos respectivos que venham a ser  objecto de 
aprovação pela Câmara Municipal de Leiria; 

d) O desenvolvimento da construção das infraestrutu ras desportivas 
referidas em a) deverá proporcionar a sua utilizaçã o, em pleno, 
decorrido que seja o prazo de cinco anos após a dat a da outorga 
da escritura de cedência do direito de superfície. 

e) Se, findo qualquer dos prazos previstos nas alín eas c) e d), 
anteriores, as construções não tiverem sido iniciad as ou se não 
estiverem em utilização, respectivamente, o direito  de superfície 
reverte para o Município de Leiria. 

f) A superficiária obriga-se a permitir a utilizaçã o, tanto do pavilhão 
multiusos, como do tanque de aprendizagem e outras infra-
estruturas desportivas existentes nesta Zona Despor tiva, a toda a 
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população escolar da freguesia de Santa Catarina da  Serra dentro 
do horário lectivo, através de um programa de utili zação e nos 
termos de Contrato Programa a celebrar entre as par tes. 

g) A superficiária obriga-se a permitir a utilizaçã o de todos os 
equipamentos desportivos inseridos na “Zona Desport iva da 
União Desportiva da Serra” a todos os habitantes da  freguesia 
sócios e não sócios da União Desportiva da Serra. 

h) Se às construções for dado fim diferente daquele  em função do 
qual o direito de superfície foi cedido ou cuja alt eração não tenha 
sido objecto de acordo com a Câmara Municipal de Le iria, o 
mesmo reverte para o Município de Leiria. 

i) Se as construções efectuadas no prédio sobre o q ual é 
constituído o direito de superfície forem destruída s e se a 
superficiária não as reconstruir no prazo que lhe f or fixado para o 
efeito, o direito de superfície reverte para o Muni cípio de Leiria. 

j) Se a União Desportiva da Serra se extinguir dura nte o prazo de 
validade do direito de superfície, ou alterar os se us estatutos 
pondo em causa os fins da sua constituição, as edif icações 
existentes revertem  para Município de Leiria. 

l) Nas situações previstas nas alíneas b), e), h), i) e j),  a propriedade 
dos edifícios e as benfeitorias entretanto realizad as passam para 
o proprietário do solo, sem que a superficiária ten ha direito a 
qualquer indemnização. 

m) A superficiária obriga-se a cuidar dos edifícios , suas 
dependências e equipamentos de utilização neles ins talados 
como o faria um proprietário prudente, mantendo-os em perfeito 
estado de conservação e de utilização. 

n) Não é permitida a transmissão do direito de supe rfície a terceiros 
sem autorização expressa da Câmara Municipal de Lei ria. 

o) A cedência do direito de superfície é feita a tí tulo gratuito. 
p) Ao direito de superfície é atribuído o valor de € 80.000 (oitenta mil 

euros). 
 2º- Enviar ao Primeiro Cartório de Competências Es pecializadas de 

Leiria os documentos necessários à celebração da es critura de 
constituição do direito de superfície. 

 3º- Conferir poderes à Senhora Presidente para out orgar a 
mencionada escritura. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 
CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
N.º 1094/04 Presentes os pedidos da Inatel – Delegação de Leiria a solicitar a cedência 
das instalações do Teatro José Lúcio da Silva para: 
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- dia 22 de Outubro -  realização do espectáculo “JESUS CRISTO SUPERSTAR”  pela 
Companhia de Teatro Nacional de BRNO Broadway 

- dia 4 de Novembro  -  realização de um espectáculo de Ballet de S. Petersburg 

A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera   por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, a expensas 
próprias. 

Mais se delibera que todas as cedências são efectua das nos termos do 
Regulamento em vigor.  

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

SUBSÍDIOS AOS RANCHOS FOLCLÓRICOS – PROTOCOLO – 2ª PRESTAÇÃO DE 
2003 
N.º 1095/04 Analisados os Relatórios de Actividades dos Ranchos Folclóricos, referentes 
ao ano de 2003 e tendo em conta o Protocolo estabelecido entre a Associação Folclórica da 
Região de Leiria e a Câmara Municipal, propomos a atribuição do subsídio correspondente 
à 2ª Prestação de 2003 aos Ranchos abaixo discriminados: 
 
GRUPO FREGUESIA 

COEFICIENTE VALOR 

Rancho Folclórico “Rosinhas de Santa Isabel” 
 

Amor 
175 €429,97 

Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 
500 €1.228,50 

Rancho Folclórico” Rosas da Primavera” - Vale 
do Horto 

Azoia 
500 €1.228,50 

Rancho Folclórico “Grupo Alegre Unido” Bajouca 
450 €1.105,65 

Rancho Folclórico da Barreira 
 

Barreira 
375 €921,37 

Rancho Folclórico “As Tecedeiras” Bidoeira de 
Cima 

425 €1.044,22 

Rancho Típico da Boa Vista Boavista 
375 €921,37 

Rancho Folclórico dos Soutos 
 

Caranguejeira 
500 €1.228,50 

Rancho Folclórico do Vale da Rosa 
 

Caranguejeira 
175 €429,97 

Rancho Folclórico “Rosas do Lis” Carreira 175 €429,97 
Rancho Folclórico “Flores do Verde Pinho” Coimbrão 325 €1.044,22 
Rancho Folclórico “As Papoilas” da Igreja Velha Colmeias 275 €675,67 
Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão Cortes 175 €429,97 
Rancho Folclórico da Região de Leiria Leiria 

500 €1.228,50 

Rancho Folclórico “ As Pinhoeiras”- A- do- 
Barbas 

Maceira 
375 €921,37 
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GRUPO FREGUESIA COEFICIENTE VALOR 
Rancho Folclórico “da Costa” 
 

Maceira 
375 €921,37 

Rancho Folclórico da Maceira  
 

Maceira 
375 €921,37 

Rancho Folclórico ”Roda Viva” – Telheiro  
Maceira 

350 €859,95 

Rancho Folclórico Típico Pinheirense – Pinheiros Marrazes 275 €675,67 
Rancho Folclórico “Os Malmequeres” – Mata dos 
Milagres 

Milagres 
275 €675,67 

Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata dos 
Milagres 

Milagres 
375 €921,37 

Rancho Folclórico “Flores do Campo” – Casal da 
Quinta 

Milagres 
275 €675,67 

Rancho Folclórico “Rosas da Alegria” – Sismaria Monte Redondo 375 €921,37 
Rancho Folclórico ”Flores da Primavera” Ortigosa 275 €675,67 
Rancho Folclórico dos Parceiros Parceiros 450 €1.105,65 
Rancho Folclórico de S. Guilherme - Magueigia Santa Catarina 

da Serra 
450 €1.105,65 

Rancho Folclórico”  
Juventude Amiga dos Conqueiros” 

Souto da 
Carpalhosa 

375 €921,37 

Rancho Folclórico ”Estrelas das Várzeas” Souto da 
Carpalhosa 

275 €675,67 

Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da 
Carpalhosa 

Souto da 
Carpalhosa 275 €675,67 

TOTAIS   €24.999,87 

A Câmara analisou a informação sobre a atribuição d a 2ª prestação do 
subsídio relativo ao ano de 2003 aos Ranchos Folcló ricos do Concelho de Leiria, e 
tendo em conta a apreciação feita à actividade dese nvolvida pelos ranchos ao longo 
do ano, o protocolo estabelecido entre a Câmara Mun icipal e a Associação Folclórica 
da Região de Leiria, delibera por unanimidade ao ab rigo da alínea a) do n.º 4 do art.º 
64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os subsídios correspondentes, 
conforme lista constante da mesma informação, no to tal de €24.999,87, autorizando o 
seu pagamento. 

** 

SUBSÍDIOS ÀS FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA – P ROTOCOLO –2ª 
PRESTAÇÃO 
N.º 1096/04 Analisados os Relatórios de Actividades de 2003 das Filarmónicas do 
Concelho, bem como das respectivas Escolas de Música, propomos a atribuição da verba 
respeitante à 2ª prestação do subsídio, tendo em conta os critérios estabelecidos pelo 
Protocolo celebrado entre a Associação de Filarmónicas do  Concelho de Leiria e a Câmara 
Municipal,  propomos a atribuição dos seguintes subsídios às Filarmónicas abaixo 
discriminadas: 
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Filarmónicas Freguesia Subsídio 
fixo 
(escola) 
1/3 de 30% 
de €55.000 
em partes 
iguais 
(a) 

Nº DE alunos 
por 
escola  

Subsídio 
por n.º de 
alunos 
2/3 de 
30% de € 
55.000 
(b) 

total a 
atribuir 
(a)+(b) 

Sociedade Artística “20 de 
Julho”- Santa Margarida do 
Arrabal 

Arrabal €550,00 41 €723,00 €1.273,00 

Sociedade Filarmónica  
“Senhor dos Aflitos” Soutocico 

Arrabal €550,00 42 €740,00 €1.290,00 

Associação Filarmónica 
Bidoeirense 

Bidoeira de 
Cima 

€550,00 36 €635,00 €1.185,00 

Sociedade Filarmónica de São 
Cristóvão 

Caranguejeira €550,00 46 €811,00 €1.361,00 

Sociedade Artística e Musical 
Cortesense 

Cortes €550,00 57 €1.005,00 €1.555,00 

Sociedade Filarmónica 
Maceirense 

Maceira €550,00 49 €864,00 €1.414,00 

Filarmónica de S. Tiago de 
Marrazes 

Marrazes €550,00 107 €1.886,00 €2.436,00 

Sociedade Filarmónica Nossa 
Senhora da Piedade 

Monte 
Redondo 

€550,00 31 €546,00 €1.096,00 

Sociedade Artística Musical 
dos Pousos 

Pousos €550,00 181 €3.191,00 €3.741,00 

Filarmónica do Sagrado 
Coração de Jesus e Maria – 
Chãs  

Regueira de 
Pontes 

€550,00 34 €599,00 €1.149,00 

 
TOTAIS  €5.500,00 624 €11.000,00 €16.500,00 

A Câmara analisou a proposta de atribuição dos subs ídios relativos às 
Filarmónicas do Concelho de Leiria, e tendo em cont a a apreciação feita à actividade 
desenvolvida pelas mesmas ao longo do ano de 2003, o n.º de alunos por escola e o 
protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a  Associação de Filarmónicas do 
Concelho de Leiria, delibera por unanimidade ao abr igo da alínea a) do n.º 4 do art.º 
64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os subsídios correspondentes, 
conforme lista constante da mesma informação, no to tal de €16.500,00, autorizando o 
seu pagamento. 

** 

ANNARELLA – ACADEMIA DE BALLET, LD.ª - ADENDA À DEL IBERAÇÃO 
N.º 1097/04 Tendo sido aprovada através da deliberação n.º 904/04 a cedência das 
instalações do Castelo para a realização de dois espectáculos de bailado a levar a efeito 
pela Annarella no passado mês de Julho (dias 16 e 17), foi deliberado também que os 
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custos referentes à prestação de horas extraordinárias dos dois funcionários da Câmara 
necessários para aquele evento seriam assegurados pela firma requerente. 

Uma vez que houve necessidade de assegurar a montagem e desmontagem de 
equipamentos no dia anterior e no dia útil seguinte, propõe-se que seja feita uma adenda à 
deliberação acima referida, no sentido dos funcionários serem ressarcidos também pelas 
horas extraordinárias prestadas nos dias 15 e 19 de Julho. 

A Câmara analisou o assunto  e tendo em conta que f oi necessário prestar 
trabalho extraordinário pelos funcionários do Caste lo para a montagem e 
desmontagem de equipamento do evento em causa, deli bera por unanimidade 
informar a Academia de Ballet  Annarella que deverá assegurar também o pagamento 
das horas extraordinárias referentes aos dias 15 e 19 de Julho.  

** 

FORA DA AGENDA 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1035/04 – TRANSPORT ES ESCOLARES – 
CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 2004/2005 

N.º 1098/04 Relativamente a este assunto, foi presente o Programa de Concurso para 
rectificação das seguintes datas: 

 Transportes escolares – Circuitos Especiais – Ano Lectivo 2004/2005 

Programa de Concurso: 

No ponto 2 – “Período de esclarecimento sobre as peças patenteadas no concurso” 

2.2 – onde se lê  ...”Os esclarecimentos a que se refere o número anterior, serão prestados, 
por escrito, até 11 de Agosto de 2003...” - dever-se-á ler  ...”Os esclarecimentos a que se 
refere o n.º anterior, serão prestados, por escrito, até 11 de Agosto de 2004...”; 

No ponto 3 – “Entrega de propostas” 

3.1 – onde se lê  ...”As propostas serão entregues até às 16 horas do dia 19 de Agosto de 
2003... pelos concorrentes - dever-se-á ler  ...As propostas serão entregues até às 16 horas 
do dia 19 de Agosto de 2004 pelos concorrentes; 

No ponto 9 – “Modo de apresentação da proposta e dos demais documentos” 

9.3.1 – onde se lê  “...Proposta para concurso que se realiza em 24 de Agosto de 2003, 
referente ao circuito indicado em 1.1” – dever-se-á ler  “...Proposta para concurso que se 
realiza em 24 de Agosto de 2004, referente ao circuito indicado em 1.1. 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar as rectif icações acima 
referidas. 

** 

REALIZAÇÃO DO CAPITAL – ÁGUAS DO MONDEGO, SA 

N.º 1099/04 A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, aprovou a integração do 
Município de Leiria na sociedade Águas do Mondego – Sistema Multimunicipal de 
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Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego – Bairrada, SA, criada pelo 
Decreto-Lei n.º172/2004, de 17 de Julho, que entrou em vigor no passado dia 22 de Julho. 

Nos termos do artigo 4.º do referido diploma, as entradas iniciais de capital dos 
accionistas devem ser realizadas em dinheiro, no prazo de cinco dias a contar da data da 
entrada em vigor do diploma. 

Nestes termos, propõe-se que a Câmara delibere sobre a realização do  capital 
social, que nesta data cabe ao Município de Leiria no montante de €655.928,00. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de proceder à 
realização do capital social, transferindo €655.928 ,00, para a sociedade Águas do 
Mondego – Sistema Multimunicipal de Abastecimento d e Água e de Saneamento do 
Baixo Mondego – Bairrada, SA. 

A este propósito, os Senhores Vereadores do Partido  Socialista 
apresentaram a seguinte declaração de voto: 

Os Vereadores do Partido Socialista congratulam-se com a constituição da 
empresa mas sublinham que este processo sofreu atra sos injustificados, unicamente 
imputáveis às hesitações do Governo, circunstância que tem vindo a provocar 
prejuízos consideráveis na concretização do sistema  de abastecimento de água em 
alta ao concelho de Leiria, cujo atraso pode provoc ar novas situações de carência 
como a que se verificou há dois anos. Os vereadores  do PS esperam que o processo 
avance agora com a máxima celeridade por forma a qu e o concelho possa, 
finalmente, dispor de mais água e de melhor qualida de. 

** 

XXI MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E AO ORÇ AMENTO DE 2004 –  
1.ª REVISÃO 

N.º 1100/04 Presente a 21.ª modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 1ª revisão, 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 aprovar a 
1.ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano,  para inclusão de um novo 
projecto, com inscrições/reforços e diminuições/anu lações no montante de 
€655.928,00 cada, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Nos termos da alínea 
b) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a presente deliberação 
carece de aprovação por parte da Assembleia Municip al. 

** 

PROJECTO LEIRIA ALERTA 

N.º 1101/04 Presente a informação sobre os apoios solicitados no âmbito do projecto em 
questão.   
“ No âmbito do projecto “Leiria Alerta ”, projecto desencadeado pela Câmara Municipal de 
Leiria, em colaboração com diversas entidades, como forma de prevenção de fogos 
florestais no Concelho (breve descrição em anexo), foram promovidos contactos com 
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algumas empresas/instituições (listagem em anexo) com vista à angariação de apoios ao 
desenvolvimento daquele projecto.  
Assim, e dado o interesse demonstrado, através de contactos telefónicos, por algumas das  
empresas/instituições contactadas solicita-se à Ex.ma Câmara Municipal a possibilidade de 
aceitação dos apoios financeiros ou outros que venham a ser concedidos pelas mesmas no 
âmbito do Projecto. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo a 
vantagens apresentadas pela iniciativa em questão d elibera por unanimidade aceitar 
os apoios a conceder pelas entidades contactadas. 

** 

INCÊNDIO NUMA HABITAÇÃO DE FAMÍLIA CARÊNCIADA – FRE GUESIA DA 
BAJOUCA 

N.º 1102/04 Presente a informação da Divisão de Acção Social sobre o assunto referido 
em epígrafe que abaixo se transcreve: 
“Tendo ocorrido um incêndio, na habitação de Maria da Conceição Pedrosa Soares, Rua 
dos Netos, Marinha do Engenho, freguesia da Bajouca, desloquei-me junto da mesma, na 
companhia do Sr. Eng.º Cunha Lopes / Protecção Civil em 30 de Julho de 2004. 
Tratando-se de uma família que vive com algumas dificuldades económicas, conforme 
caracterização social em anexo, e que já vinha sendo apoiada pela Conferencia de S. 
Vicente Paulo, estabeleceu-se, de imediato articulação com aquela entidade, na pessoa do 
Sr. Padre Abel. 
Solucionadas as necessidades imediatas, por familiares e vizinhos – alimentação e 
alojamento temporário – coloca-se a necessidade global de reconstrução do alojamento, 
propriedade de Maria da Conceição e dos filhos. 
Propõe-se, assim, mediante orçamento providenciado pela Junta de Freguesia de Bajouca, 
que a Câmara Municipal disponibilize apoio financeiro no valor de €14.500,00  à 
Conferencia de S. Vicente Paulo de Bajouca. Fundamenta-se esta proposta, no facto de a 
família não possuir recursos financeiros próprios, capazes de suportar o valor necessário 
para as obras de reconstrução; de a habitação ser de sua propriedade, no facto de se 
contar com a colaboração da família alargada, bem como no acidente ocorrido. 
Acrescenta-se que, o valor do orçamento não contempla a mão-de-obra, que será 
assegurada pelos filhos de Maria da Conceição Soares, e outros familiares, bem como o 
facto de a Junta de Freguesia ter já disponibilizado, alguns materiais de construção.” 

Analisado o assunto e de acordo com a informação tr anscrita,  a Câmara 
delibera por unanimidade abrigo da alínea a)  do n. º 4 art.º 64.º Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, disponibilizar  um apoio financeiro no va lor de €14.500,00  à Conferencia 
de S. Vicente Paulo de Bajouca  

** 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

De acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, a Câmara, deliberou por unanimidade aprov ar a presente acta em minuta. 
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ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Vice-Presidente 
encerrada a reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, Maria Madalena Silveirinha, Técnica Profissional de 
Museografia Principal, subscrevo. 

. 

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 2 de Agosto de 2004 

 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A TÉCNICA PROFISSIONAL MUSEOGRAFIA PRINCIPAL 

___________________________ 
 

 


