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Acta n.º 25 
Aos dezanove dias do mês de Julho 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:  ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

Os Senhores  Vereadores Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço e Dr. José 
Manuel Carraça da Silva estiveram ausentes da reunião por motivos devidamente 
justificados. 

** 

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

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares, 
por parte do Departamento de Urbanismo, o Arq.º José Manuel Raposo Pires, para 
apresentação dos processos de loteamentos . 

** 

Presente as Actas das Reuniões de vinte e oito de Junho e cinco de Julho cuja 
leitura foi dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara, por 
unanimidade, aprovado as suas redacções finais. 

** 
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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:  

PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULAR ES: 

900/01  HABILENA - CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LDª. 

747/03  FERNANDO FERREIRA MOREIRA 

 950/03 LEONEL DA SILVA PONTES 

1283/03 ARTUR PINHEIRO LOPES CORDEIRO 

 174/04 SANDRO FILIPE FORTUNATO CASEIRO 

 204/04 JUNTA DE FREGUESIA DE BOAVISTA 

 345/04 PEDRO MIGUEL MONTEIRO DA SILVA VIANA 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE VISTORIA: 

VIST. 7/04 LILIANA LOURENÇO DOS SANTOS DURO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

LOT. 16/93  ALBINO LOPES CARPALHOSO 

LOT. 18/97 AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA 

LOT. 21/98 MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 

INF.LOT. 8/02 LAUREANO DE FARIA GOMES 

PONTO NÚMERO CINCO 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 115/03 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DOS POUSOS - 
ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E DA COMISSÃO DE ANÁLISE 

T – 54/00 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA 
MARTINELA - ARRABAL 

 INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS PARA APROVAÇÃO 
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-  PAVILHÃO DESPORTIVO DE POUSOS: APOIO À FREGUESIA DE 
POUSOS – ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO N.º 433/04 DE 29 DE MARÇO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- XIX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OÇÕES DO PLANO - 
RATIFICAÇÃO 

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

- PROTOCOLOS DE ACORDO COM O BANCO BPI APROVADOS PELA 
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA N.º 1728/03 DE 15 DE 
SETEMBRO - ALTERAÇÕES 

PONTO NÚMERO SETE 

- EQUIPARAÇÃO DE DIRECTOR DELEGADO A CARGO DE DIRECÇÃO GERAL DE 
1.º GRAU (ENT. 19576/04) 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/0 1, DE 10 DE MARÇO – MÁRIO JOÃO 
FERREIRA DA SILVA E RAFAEL ALENTEJANO PIRES (ENT.21070/04) 

- PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – JOANA ISABEL 
OLIVEIRA SILVA E FERNANDO JOSÉ  SILVA SOUSA (ENT. 16552/04) 

- ACIDENTE - O ESQUILO - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, LD.ª 

PONTO NÚMERO OITO 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT.17214/04)  

-  ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT.20779/04) 

-  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENTFE. 19307/04)  

-  CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL (CAM) – QUOTA MENSAL E UTILIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS DO SECRETARIADO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE PARCELA DE TERRENO 
NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADES AO ESTÁDIO MUNICIPAL 
DR. MAGALHÃES PESSOA, LEIRIA 
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-  CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE 2 QUIOSQUES, SITOS NA AV. 
MARQUÊS DE POMBAL E RUA VALE DE LOBOS, FREGUESIA E CONCELHO DE 
LEIRIA 

-  RESCISÃO DO CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DO "BAR DO PARQUE" 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ESTUDOS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DO CONCELHO DE LEIRIA - 
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO 
DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE 
LEIRIA. 

PONTO NÚMERO DOZE 

- CLUBE RECREATIVO E CULTURAL “O ABELHA” - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

- ORGANIZAÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL– 
OÁSIS - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. 

- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA N.º 1 
DO 1.º CEB DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO 
MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

- JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

- ASSOCIAÇÃO TERRA-NOVA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

- JUNTA DE FREGUESIA DE AZOIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

- COLÉGIO CONCILIAR DE MARIA IMACULADA – APOIO A PROJECTOS DE 
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL “EXPERIÊNCIA TAU 2004”  

- PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR – TRANSFERÊNCIA DE VERBA/MÊS DE JULHO 2003/2004 

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

PONTO NÚMERO TREZE 

-  FESTAS EM HONRA DE N. SR.ª DOS AFLITOS - PRAIA DO PEDRÓGÃO 

-  SUBSÍDIO PARA O PARQUE INFANTIL DOS MILAGRES 

-  DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL - RVI 

-  ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PLANEADORES DO TERRITÓRIO 

-  SUBSÍDIO Á BARRACA  

-  APOIO AO CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA COSTA 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

- APOIO À GLOBAL NOTÍCIAS PELA INICIATIVA “CONSTRUÇÕES NA AREIA”, A 
REALIZAR NA PRAIA DO PEDRÓGÃO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2004 

PONTO NÚMERO QUINZE 

-  TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

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

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

-  PRAÇA VIVA. 

** 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 0990/04 O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça  iniciou a sua intervenção propondo um 
voto de felicitações  ao do Clube Académico de Leiria pelas boas prestações das suas 
equipas Seniores e Juniores em Andebol já que subiram à 2.ª Divisão e 1.ª Divisão Nacional 
respectivamente,  tendo a Câmara deliberado por unanimidade concordar. 

** 

N.º 0991/04 Ainda na área do Desporto, e por proposta do Sr. Vereador Dr. Hélder 
Roque, a Câmara deliberou por unanimidade expressar um voto de felicitações à atleta da 
Juventude Vidigalense, Vânia Silva, por ter conseguido obter os mínimos para participação 
nos Jogos Olímpicos de Atenas. 

** 

N.º 0992/04 O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque inquiriu da veracidade do facto de as 
novas piscinas municipais recentemente inauguradas, estarem a ser alimentadas de energia 
por um gerador a gasóleo, que se encontra situado nas traseiras do edifício. Estranha tal 
situação, até porque recentemente a Câmara aprovou um concurso para reforço de energia 
para o Estádio e que não tenha logo sido prevista esta necessidade das piscinas, com 
planeamento correcto e muito menor redução de custos que esta solução acarreta, com 
enorme despesa em gasóleo e aluguer de gerador. 

O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça explicou estar o assunto a ser resolvido, já que a EDP 
exige um PT próprio para alimentação das piscinas. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º 0993/04  PROCº N.º 900/01 - (fl. - 507) 

De HABILENA - CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LDA,  com sede 
na Rua de S. Francisco, n.º 8A – 3.º G, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um 
edifício misto (construção de varandas nos pisos 2 e 3), situado na Rua da Estação, Lote 7 
– Bairro das Almuínhas, freguesia de Marrazes 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/07/04, 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 da alteração do edifício acima referid o, devendo apresentar projectos de 
especialidade no prazo de 6 meses. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0994/04 PROC.º N.º 747/03 - (fl. - 34) 

De FERNANDO FERREIRA MOREIRA, residente na Rua do Lamarão n.º 5 – 
Pedrulheira, Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística 
que consta do pedido de licença para alteração de um armazém para escola de condução, a 
levar a efeito numa parcela de terreno a destacar sita em Rego D’ Água – Gândara dos 
Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta os 
esclarecimentos apresentados referente ao número de  veículos afectos à escola de 
condução, concordando com a informação prestada pel o Departamento de Obras 
Particulares em 26/05/04, e face ao disposto no art .º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 177/01, de 4 de Junho, 
delibera, por unanimidade aprovar o projecto de arq uitectura da alteração acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

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

2.º cumprir com as disposições constantes no Decret o-Lei n.º 86/98 de 3 
de Abril e Decreto Regulamentar n.º 5/98, de 9 de A bril; 

3.º previamente ao licenciamento deverá apresentar certidão da 
Conservatória do Registo Predial rectificada relati vamente ao destaque com o ónus 
de não fraccionamento registado; 

4.º apresentar no prazo de 6 meses: 
a) alçado principal rectificado relativamente ao po rtão principal, face ao 

indicado em planta; 
b) projecto de segurança contra risco de incêndio; 
c) projectos de especialidades. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

N.º 0995/04 PROCº N.º 950/03 - (fl. - 48) 

De LEONEL DA SILVA PONTES, residente na Rua Professor Portela, n.º 25, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar e piscina coberta, 
a levar a efeito em Pedreira, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/07/04, 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 da moradia e piscina acima referidas, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento e execução de passeio, devendo para o ef eito medir-se 3.5m ao eixo do 
referido arruamento, assim como 1.5m para passeio, não devendo a rampa de acesso 
à garagem interferir com o mesmo; 

2.º apresentar pedido de certidão de cedências, aco mpanhado por planta 
de implantação com indicação e quantificação do esp aço cedido, conforme indicado 
no ponto anterior; 

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

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
5.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.” 

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas referidas no ponto 1, devendo para o efeito garantir a 
utilização de materiais idênticos aos existentes no  local relativamente aos passeios e 
alargamento do arruamento, assim como assegurar uma  eficiente drenagem de águas 
pluviais junto à berma. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

N.º 0996/04 PROCº N.º 1283/03 - (fl. - 83) 

De ARTUR PINHEIRO LOPES CORDEIRO, residente na Rua dos Marques, n.º 
4 – Andrinos, freguesia de Pousos, 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 moradia 
unifamiliar e muros de vedação com demolição do existente, a levar a efeito na Travessa 
José Roda – Andrinos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta 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 09/07/04, e face ao disposto no art .º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 177/01, de 4 de Junho, 
delibera por unanimidade aprovar o projecto de arqu itectura da moradia e muros 
acima referidos com demolição do existente, condici onado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento e execução de passeio, devendo para o ef eito medir-se 3.5m ao eixo da 
referida via, assim como 1.5m para execução do pass eio, devendo 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 garantir em obra o cumprimento do art.º 22.º do  Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento d e água para extinção de 
incêndios; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
4.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.” 

5.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas referidas no ponto 1, devendo para o efeito garantir a 
utilização de materiais idênticos aos existentes no  local relativamente aos passeios e 
alargamento do arruamento, assim como assegurar uma  eficiente drenagem de águas 
pluviais junto à berma. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

N.º 0997/04 PROCº N.º 174/04 - (fl. - 48) 

De SANDRO FILIPE FORTUNATO CASEIRO, residente na Rua de Santo 
António, Lote 23, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para ampliação de uma moradia unifamiliar, a 
levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada na Rua das 
Alminhas, n.º 14, freguesia Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/07/04, 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 da ampliação da moradia acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento, conforme projecto apresentado (folha 11 0), devendo para o feito 
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apresentar pedido de certidão de cedências, acompan hado 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, bem como com o ónus de não  fraccionamento registado 
(previamente ao licenciamento); 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
4.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;” 

5.º garantir o cumprimento do Código Civil relativa mente às propriedades 
confinantes. 

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas do espaço a ceder a o domínio público, devendo para 
o efeito garantir a utilização de materiais idêntic os aos existentes no local, assim 
como assegurar uma eficiente drenagem de águas pluv iais. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

N.º 0998/04 PROCº N.º 204/04 - (fl. - 26) 

De JUNTA DE FREGUESIA DE BOAVISTA, com sede na Rua António Antunes 
Barbeiro, n.º 1, freguesia de Boavista, referente ao pedido de parecer prévio para a 
construção de uma piscina e instalações de apoio ao Parque Verde da Boavista, no lugar e 
freguesia de Boavista. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/07/04, e face ao disposto no 
n.º 2 do art.º 7.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, deliber a por unanimidade informar que a 
pretensão terá enquadramento legal e regulamentar s alvaguardados os seguintes 
aspectos: 

1.º as edificações pretendidas implantam-se em espa ço florestal, 
conforme peças desenhadas apresentadas, pelo que a pretensão se adequada ao 
estabelecido no artigo 62.º do Regulamento do Plano  Director Municipal, estando 
sujeita a deliberação expressa do executivo municip al; 

2.º uma vez que a piscina que se pretende criar apr esenta um plano de 
água superior a 166 m 2, está sujeita à obtenção de autorização prévia de localização a 
emitir pela CCDRC – Comissão de Coordenação e Desen volvimento Regional do 
Centro, bem como a parecer prévio do IDP – Institut o Desporto de Portugal, conforme 
artigos 9.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 317/97, de 25  de Novembro, respectivamente; 

3.º relativamente às instalações de apoio, designad amente o bar, caso as 
mesmas estejam afectas a uma utilização do público em geral, conforme artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 168/97, de 04/07, com as alterações  introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 
139/99, de 24/04, n.º 222/2000, de 09/09, n.º 9/200 2, de 24/01 e n.º 57/2002, de 11/03, 
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carecem as mesmas de licenciamento específico, nos termos da legislação 
mencionada, e o pé-direito livre das instalações nã o deverá ser inferior a 3 metros. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0999/04 PROCº N.º 345/04 - (fl. - 36) 
De PEDRO MIGUEL MONTEIRO DA SILVA VIANA, residente na Rua Cónego 

Lacerda, n.º 224, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização de uma moradia plurifamiliar, 
levada levar a efeito na Rua das Olarias, n.ºs 36 e 38, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 14/07/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício numa zona definida no Plano Director Municipal como Área Consolidada da Cidade 
de Leiria. 

No local era existente um edificação com dois pisos tendo esta sido demolida, 
sendo nesta data proposto novo edifício com dois pisos mais recuado. 

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

1.º o pedido não cumpre com o disposto no Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, relativamente a: 

1.1 art.º 62.º (logradouros) dado tratar-se de uma edificação multifamiliar; 
1.2 art.º 73.º (relativamente ao afastamento do limite da propriedade); 
2.º o pedido não se encontra correctamente instruído nos termos do previsto na 

legislação em vigor, dado que não é apresentado: 
2.1 levantamento da edificação existente; 
2.2 plantas de localização e implantação, e ainda de enquadramento no Plano 

Director Municipal e respectivas servidões; 
2.3 planta à escala 1/2500 ou superior com a propriedade devidamente 

delimitada (a área indicada na mesma deverá corresponder à indicada na certidão da 
conservatória). 

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, deverá esc larecer se pretende ou 
não dar continuidade ao processo anteriormente apre sentado para o local (processo 
n.º 637/03). 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 
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** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1000/04  VIST. N.º 7/04 - (fl. - 27) 

De LILIANA LOURENÇO DOS SANTOS DURO, residente na Rua Miguel 
Bombarda, n.º 3 – 2.º esq.º, referente à vistoria para beneficiação higiénica do edifício sito 
no referido local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do 
Auto da Vistoria efectuada em 09/06/04, delibera po r 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 de J aneiro, o despacho de 19/01/04, 
proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho, e o qual ordenou a 
realização da vistoria nos termos do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para efeitos do 
previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, conj ugado com a alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, altera da pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro; 

2.º notificar a proprietária do imóvel, face ao que  determina o disposto nos n.ºs 
2 e 3 do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 1 6 de Dezembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, alínea c) do n.º 5 d o art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de Jane iro, e Código do Procedimento 
administrativo, para no prazo de 60 dias proceder à  execução das obras necessárias, 
de modo a suprir as deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 130/04, do qual 
deverá ser dado conhecimento. 

Mais delibera, dispensar com base na alínea a) do n .º 1 do art.º 103.º do 
Código do Procedimento Administrativo, a audiência prévia dos interessados, por se 
considerar urgente a decisão tomada. 

Delibera ainda, que seja dado conhecimento da decis ão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria à inquilina. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
N.º 1001/04 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Junho. 

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 QUATRO 

N.º 1002/04 PROC.º LOT. N.º 16/93 - (fl. 148) 
De ALBINO LOPES CARPALHOSO residente na Rua das Cabeças 

Redondas n.º 235, freguesia de Barosa acompanhado de um requerimento solicitando a 
recepção definitiva das obras de infra-estruturas do loteamento sito em Rua das Eiras, 
freguesia de Marrazes. 

De acordo com as informações da Divisão de Espaços Verdes, do 
Departamento de Obras Municipais e restantes entidades poderá ser considerada a 
recepção definitiva e o respectivo cancelamento da parte restante da garantia bancária n.º 
12914177.90.003. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
da Divisão de Urbanismo de 14.07.2004 delibera por unanimidade autorizar a recepção 
definitiva das infra-estruturas do loteamento e o c ancelamento da parte restante das 
garantia bancária n.º 12914177.90.003 (rede viária e arranjos exteriores) emitida pelo 
Finibanco, S.A.. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

N.º 1003/04 PROC.º LOT. N.º 18/97- (fl.453) 

De Afonso Ferreira da Silva Pereira, acompanhado de um requerimento de 
AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA  na qualidade de procurador de Maria Teresa 
Ferreira Monteiro Pereira, de Margarida Maria Ferreira Monteiro Pereira de Meneses e Vale 
e de Paulo Rui Ferreira Monteiro Pereira residente na Rua de Santa Mónica n.º 120 em 
Parceiros, de TREENATON – CONSTRUÇÕES, LDA  com sede em Gordaria, freguesia de 
Santa Catarina da Serra, de LUCÍLIA MARIA DE JESUS FERREIRA DA PONTE  residente 
na Rua do Cabeço, Vale de Sumo, freguesia de Santa Catarina da Serra e de AGOSTINHO 
DO CARMO GOMES ROSA residente em Santa Eufémia, freguesia de Santa Eufémia a 
solicitar a aprovação da alteração ao loteamento sito em Vale da Mona, freguesia de 
Parceiros. 
O processo teve a seguinte informação da Divisão de Urbanismo: 

“Na execução geral do loteamento, o requerente detectou um erro na implantação 
da parcela A, pelo que solicita alterações ao loteamento que consistem no seguinte: 

1) Aumento da área da parcela A de 509,8 m² para 539,8 m², provocando a 
diminuição da área do lote 2 de 438,7 m² para 406,3 m² e deslocamentos 
dos lotes 3, 4 e 5; 

2) Aumento da área da parcela B de 140,9 m² para 157,5 m², provocando a 
diminuição da área do passeio em 8,30 m², a diminuição da área do 
arruamento em 5,90 m² e a diminuição da área do lote 2 em 2,40 m²; 

Solicita também outras alterações: 

1) Rectificações aos polígonos de implantação dos lotes 6, 7, 8 e 9; 
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2) Criação de “Coberto” destinado a estendal e churrasqueira em todos os 
lotes. 

As alterações e os ajustamentos solicitados enquadram-se no PDM e não são 
alterados os restantes parâmetros urbanísticos.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 14/07/2004 de libera por unanimidade aprovar 
as alterações requeridas e autorizar a emissão do A ditamento ao Alvará. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

N.º 1004/04 PROC.º LOT. N. º 21/98 

De Manuel Ribeiro dos Santos, residente na Rua da fazenda, n.º 455 – cx 705, em 
Parceiros, acompanhado de um requerimento datado de 24-05-2004 a solicitar a redução da 
garantia bancária, referente ao loteamento sito em Rua Vale de Poços - Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 14/07/2004 de libera por unanimidade 
autorizar a redução da garantia bancária n.º 720017 62442, para o valor de €5.201,29, 
emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pom bal em 15/11/00 e que ficará 
cativa até à recepção definitiva das infra-estrutur as que a mesma cauciona. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

N.º 1005/04 PROC.º INF. N.º 8/2002 (fl. 21) 

De LAUREANO DE FARIA GOMES  residente na Avenida Nossa Senhora de 
Fátima n.º 872 – Apariços, freguesia de Santa Eufémia, acompanhado de um 
requerimento a solicitar informação da viabilidade de Loteamento num terreno com 
4.880m2, destinado a 6 lotes para moradias unifamiliares, localizado na Rua da Mata, 
Azabucho, freguesia de Pousos. 

O processo teve a seguinte informação da Divisão de Urbanismo: 

“... O terreno encontra-se inserido em Espaço Urbano, em área habitacional 
ou residencial e REN, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM do Concelho de 
Leiria. O gabinete do PDM (folha 28) anexa planta à Esc.1/5000 (folha 7), na qual se 
verifica que o terreno se encontra também em rede natura. 

Analisado o processo verifica-se que a solução urbanística cumpre na 
generalidade com o PDM à excepção do Art.76º do regulamento do PDM, quanto aos 
lugares de estacionamento público; não é cedida área destinada a equipamento, 
podendo haver lugar a compensação, nos termos do n.º 5 do Art.55º do Regulamento do 
PDM e verifica-se ainda ocupação indevida de construção em área de REN, no lote 1. 

A DRAOTC e ICN (folhas 50 e 51) foram consultadas, no âmbito da rede 
natura, não apresentando qualquer condicionalismo...” 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a 
informação prestada pela Divisão de Urbanismo delib era por unanimidade viabilizar 
o estudo prévio de loteamento, com os seguintes con dicionalismos: 

1) Serem contemplados os lugares de estacionamento de acordo com o 
Artigo 76.º do regulamento do PDM; 

2) Rectificação ao lote n.º 1, quanto à ocupação de  área em REN na sua 
extrema a poente; 

3) Prever passeio no caminho junto ao Lote 6 
4) Efectuar as cedências para equipamento de acordo  com os parâmetros 

estabelecidos no art.º 55.º do Reg. Do PDM. 
5) Cumprir com as condições estabelecidas nos parec eres das entidades 

consultadas; 
6) Cumprir com a restante legislação de âmbito geral e  Municipal em vigor.  

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

T – 115/2003 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIV O DOS POUSOS - 
ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E DA COMISSÃO DE ANÁL ISE DE 
PROPOSTAS 

N.º 1006/04 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada  

Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório 
relativo à avaliação da capacidade técnica, ambos elaborados pela Comissão de Abertura, 
conclui-se que os catorze concorrentes presentes ao concurso foram admitidos para a fase 
de análise de propostas  

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 
preço base de € 855 000,00 e com um prazo de execução de 2 anos  

Quanto ao critério de apreciação  das propostas para adjudicação da empreitada 
é o da proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta os factores abaixo 
indicados e numa escala de 0 a 20 valores: 

A) Preço e coerência de preços unitários  55 % 11 Valores 
B) Valor Técnico da Proposta  45 %  9 Valores 
Total  100% 20 Valores 
Na análise do factor Preço e Coerência de Preços Unitários, teve-se em 

consideração o previsto na alínea A) do ponto n º 14 do Anúncio de Concurso e n º 21 do 
Programa de Concurso  Para efeitos da análise da coerência de preços, mapa que se 
anexa, foram considerados 46 artigos da lista de preços unitários   

Para a análise dos subfactores que constituem o factor Valor Técnico previsto na 
alínea B) do ponto n º 14 do Anúncio de Concurso, esta Comissão teve em conta os 
seguintes aspectos: 
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Plano de Trabalhos 
A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo 
também respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a especialidade 
correspondente  

Plano de Pagamentos 
A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado  
Memória Descritiva 
Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, 

bem como a justificação dos mesmos. 
Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e 

particulares da obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do terreno, 
adequação às infra-estruturas e redes exteriores, etc.  

A classificação obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de 
um factor de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e 
adequação propostos, de acordo com a seguinte escala: 

Plano de Trabalhos 90% 

e  75% 
Memória Descritiva  50% 

Plano de Pagamentos  90% 

 75% 
Conferidas as propostas  verifica-se a inexistência de lapsos na lista de preços 

unitários dos concorrentes. 
A classificação obtida face á aplicação do critério de adjudicação aos 

concorrentes e respectivas propostas (conforme consta do mapa em anexo) é a seguinte: 

 Preço + Coerência   Valor Classificação  
Técnico 

JOSE COUTINHO, S A  7,47  6,76  14,23 
QUIMLENA, S A  8,72 6,76  15,48 
VIANA & CONDE, S A  6,75  6,20  12,95 
TECNORÉM, LDA  8,66  6,76  15,42 
RAMOS CATARINO, S A  7,43  6,76  14,19 
SOCOLIRO, S A  7,81  6,20 14,01 
BOSOGOL, LDA/A ENCOSTA, S A  7,67  6,76  14,43 
SOCERTIMA, LDA  6,93  6,20  13,13 
JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA  7,11  6,76  13,87 
PASTILHA & PASTILHA, S A  8,01  6,76  14,77 
M MATEUS FRAZÃO, LDA  8,68  6,76  15,44 
J CARREIRA SOARES, S A  7,21  6,20  13,41 
LAJEMAR, LDA. 6,52  6,20  12,72 
ARJUAN, LDA  8,42  6,20  14,62 
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NOTA: Da análise dos documentos Programa de Trabalhos, Memória Descritiva 
e Plano de Pagamentos, relativos ao factor de adjudicação Valor Técnico, entendeu-se o 
seguinte: 

Plano de Trabalhos: O plano de trabalhos apresentado pelos concorrentes  são 
coerentes e satisfatórios, pelo que a escala atribuída é a mesma para todos (75%). 

Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento apresentados pelos 
concorrentes são adequados ao plano de trabalhos apresentado, pelo que foi aplicado 75% 
a todos igualmente. 

Memória Descritiva: Com uma descrição do objecto da empreitada, considerado 
aceitável nas especificações e modo de execução da mesma é a apresentada pelos 
concorrentes n º s 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 e 11 (75%); os restantes n º s 3, 6, 8, 12, 13 e 14 
apresentam uma memória muito indefinida, generalista e incompleta (50%). 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente QUIMLENA, 
CONSTRUÇÕES, LDA. obteve a melhor pontuação no presente concurso.  

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada  ao concorrente  pelo valor da sua 
proposta , no montante de € 892 825,76 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à audiência prévia dos concorrentes  conforme 
previsto nos n º 1 e n º 2 do art. º 101º do Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório da Comissão de Análise  de Propostas, delibera por 
unanimidade manifestar a intenção de adjudicar nos termos do n.º 1, do art.º 110.º do 
Decreto Lei n.º 59/99 de 2 de Março, a execução da empreitada supra referida, ao 
concorrente QUIMLENA, S A. pelo valor de €892.825,7 6 + IVA, por ser o que obteve 
melhor pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à audiência dos concor rentes em 
conformidade com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decr eto Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

T – 54/2000 - REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃ O DA ESTRADA DA 
MARTINELA – ARRABAL - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS PARA 
APROVAÇÃO. 

N.º 1007/04 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do Departamento de Obras Municipais. na qual refere a necessidade de 
execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €2.144,84 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s de proposta no valor de 
€2.144,84 + IVA devendo dar-se conhecimento à firma  CONSTRUÇÕES ANTÓNIO 
LEAL, S.A. 

A presente deliberação é aprovada em minuta 
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** 

PAVILHÃO DESPORTIVO DE POUSOS: APOIO À FREGUESIA DE  POUSOS – 
ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO N.º 433/04 DE 29 DE MARÇO 

N.º 1008/04 Na deliberação N.º 433/04, de 29 de Março a Câmara decidiu transferir para a 
Freguesia de Pousos a importância de €5.494,32 para que esta pudesse suportar os 
encargos com a elaboração dos projectos de execução do Pavilhão Desportivo dos Pousos. 
 Quer os municípios quer as freguesias, dispõem de atribuições no domínio do 
desporto [respectivamente alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º e alínea d) do art.º 14.º, ambos da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro]. Todavia é aos órgãos dos municípios que compete o 
planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos no domínio das instalações 
e equipamentos para a prática desportiva e recreativa municipal [alínea b) do n.º 1 do art.º 
21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro]. 
 As freguesias, podem realizar investimentos cometidos aos municípios mediante 
protocolos de delegação de competências, nos termos do disposto no art.º 15.º da citada 
Lei. 

A delegação da competência da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de 
Freguesia dos Pousos decorreu já há alguns anos, com outros actores locais, e  como 
agora se constatou, apenas de forma verbal. 

Porque o Município de Leiria é uma pessoa de bem e a Câmara Municipal 
age de boa fé, delibera, atente o disposto no art.º  66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, por unanimidade ratificar a decisão tomad a apenas verbalmente no 
passado de delegar na Junta de Freguesia de Pousos a competência para elaborar o 
projecto de execução do Pavilhão Desportivo de Pous os, autorizar o pagamento por 
transferência da verba de 5.494,32 e remeter o assu nto à Assembleia Municipal de 
Leiria para posterior ratificação. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1009/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 16 de Julho de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €2.497.333,21, sendo de Operações 
Orçamentais €1.900.385,18 e de Operações de Tesouraria €596.948,03. 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

PAGAMENTOS  

N.º 1010/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 5 a 16 de Julho de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 4626, 4842, 4844, 5703 a 5705, 5741, 5743 a 5745, 5769, 5770, 
5834 a 5837, 5900, 5931, 5932, 5934, 5935, 5937, 5958, 5961 5963, 6003 a 6005, 6007 a 
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6010, 6012 a 6014, 6016 a 6019, 6022 a 6026, 6029, 6031 a 6036, 6040 a 6045, 6065, 
6066, 6068, 6108 a 6111, 6117, 6132, 6208, 6210, 6251, às Ordens de Pagamento de 
Tesouraria n.ºs: 306, 332  a 374, 376, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 4506, 
4759, 4793, 4795, 5006, 5117, 5150, 5271, 5286, 5346, 5352, 5354, 5381, 5291, 5400, 
5401, 5425, 5434, 5438, 5451, 5458 a 5461, 5471, 5473, 5481, 5487, 5492, 5495, 5520, 
5532, 5535, 5549, 5555, 5610, 5624, 5630, 5632, 5633, 5644, 5648, 5671, 5679, 5680, 
5682, 5683, 5688, 5691, 5694, 5701, 5702, 5706, 5707, 5713, 5714, 5716, 5721 a 5724, 
5734 a 5736, 5741, 5749 a 5752, 5754 a 5758, 5760 a 5767, 5772 a 5774, 5787, 5841, 
5866, 5873, 5880, 5890 a 5893, 5896, 5903, 5907, 5909, 5916, 5918, 5923, 5930, 5936, 
5938 a 5940, 5942, 5943, 5991, 5996, 6001, 6039, 6101, 6103, 6118, 6126, 6128 a 6130, 
6270 a 6276, 6284, 6289, 6290 a 6299, 6301 a 6305, 6308, 6314,no valor total de 
€683.571,00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XIX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OÇÕES DO PLANO – 
RATIFICAÇÃO 

N.º 1011/04 Presente a 19.ª modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 19.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa e na 13ª 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 9 de Julho que autor iza a 19.ª modificação às Grandes 
Opções do Plano para o presente ano de 2004, com in scrições/reforços no montante 
de €918.100,00 e diminuições/anulações no montante de €889.800,00 e a 19.ª alteração 
ao Orçamento para o presente ano de 2004, com inscr ições/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €918.100,00 ca da, de acordo com a alínea d) 
do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

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

N.º 1012/04 Sobre o assunto, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, levantou algumas 
questões sobre o que realmente estava a ser discutido, tal a discrepância entre a minuta da 
acta da reunião para aprovação e os documentos de suporte sobre as indemnizações 
compensatórias previamente distribuídas. 

O documento distribuído diz respeito às indemnizações compensatórias a pagar 
à Leirisport dos meses de Julho a Dezembro de 2003 por todas as infra-estruturas 
municipais por si geridas, com um valor total de €960.520,65, enquanto a minuta da acta 
reporta-se apenas ao Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. Por outro lado, é proposta 
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a aprovação de €513.678,08 de indemnizações compensatórias para esta estrutura, 
quando o total apresentado nos documentos relativamente ao Estádio soma apenas 
€431.662,25. 

Perante estes factos, expressou que mais não resta que retirar o documento à 
reunião de Câmara, face à ausência de explicações para o ocorrido. 

Contudo, e em virtude de nas próximas reuniões de Câmara se encontrar 
ausente devido a férias, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, não quis deixar de colocar 
algumas questões sobre o documento presente. Não compreende como já tendo sido 
recentemente elaborado e aprovado as contas de 2003 da Leirisport, onde estão registados 
os proveitos de €2.216.063,76 de indemnizações compensatórias, como é possível 
chegarem agora à reunião de Câmara para aprovação as indemnizações compensatórias 
relativas ao 2.º semestre desse ano.  

Criticou ainda o facto de só agora ser presente  à reunião quando já passou um 
ano sobre o primeiro mês em dívida ( Julho de 2003). 

Constatou que 98% das indemnizações compensatórias  atribuídas à Leirisport 
dizem respeito à cobertura do défice de exploração da Leirisport, ou seja, o critério de 
atribuição das indemnizações compensatórias é simples e é o seguinte: ao resultado de 
exploração de cada um dos equipamentos somam-se os custos de estrutura da Leirisport e 
obtém-se o resultado operacional, sempre negativo, e que são as indemnizações 
compensatórias. Notou que em alguns dos equipamentos observam-se resultados de 
exploração positivos e que a imputação dos custos de estrutura da Leirisport torna 
pesadamente negativos. 

Voltou a questionar qual a matriz usada para os cálculos dos custos, cujo critério 
de imputação não é perceptível nem é explicado apresentando –se custos variáveis e muito 
diversos em cada mês. Mais parece que as indemnizações compensatórias são feitas 
conforme as necessidades da Leirisport, pelo que importa que se dê a conhecer a fórmula 
de cálculo dos seus custos, o que já anteriormente foi pedido e nunca facultado. 

Por outro lado, aparece no documento infra-estruturas sem qualquer actividade 
mas com custos da Leirisport, enquanto no mês de Novembro de 2003 não existem 
imputações de  custos de estrutura da Leirisport e algumas estruturas desportivas, pelo que 
importa uma explicação credível. 

O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça , refutou as considerações do Sr. Vereador Dr. 
Hélder Roque, referindo que o valor das indemnizações compensatórias  foi cumprido e que 
não excedeu o previsto. 

Relativamente à aprovação da contas da Leirisport anteriormente aprovadas, 
explicou que apesar das notas de débito terem sido emitidas, não foram ainda pagas. 

A contenção de despesas é uma preocupação desta empresa municipal, 
realçando o facto de algumas obras que se tiveram de realizar estarem a acabar, deixando 
assim de existir alguns custos actuais. 

A Leirisport pratica um conjunto de preços sociais que não permite cobrir as 
receitas e os custos da estrutura seriam praticamente os mesmo ou ainda mais onerosos 
caso existisse um departamento camarário em vez de uma empresa municipal 

Considera assim o modelo de gestão da Leirisport correcto com uma política 
social que serve os interesses do munícipes. 
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No entanto e dado as dúvidas levantadas pela oposição, este assunto foi 
retirado para ser presente na próxima reunião, com a minuta rectificada para cabal 
esclarecimento de todos os membros do executivo. 

** 

PROTOCOLOS DE ACORDO COM O BANCO BPI APROVADOS PELA  DELIBERAÇÃO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA N.º 1728/03 DE 15 DE SETEMBRO – 
ALTERAÇÕES 

N.º 1013/04 Em 2003-10-02 e na sequência da deliberação da Câmara n.º 1728/03, de 15 
de Setembro, foram outorgados dois Protocolos de Acordo entre o Município de Leiria e o 
Banco BPI para efeitos de celebração de contratos de factoring entre esta instituição de 
crédito e os seus clientes que sejam simultaneamente nossos fornecedores. 

Um dos protocolos estava ancorado em obras comparticipadas por 
financiamentos comunitários. 

Atendendo a que tal protocolo nunca foi utilizado, propõe-se que o montante que 
lhe está afecto reverta para o outro protocolo ancorado a obras não comparticipadas. 

Deste modo dever-se-á proceder às alterações seguintes: 
“Aditamento ao Protocolo de Acordo celebrado em 02/ 10/03 – Obras 

Comparticipadas – Cancelamento do Limite 
Informamos V.Exªs que Limite do Adiantamento referido na cláusula 3.ª do 

Protocolo de Acordo referente a Obras Comparticipadas, celebradas entre o Banco BPI, 
S.A, Sociedade Aberta e a Câmara Municipal de Leiria foi nesta data anulado.” 

“Aditamento ao Protocolo de Acordo celebrado em 02/ 10/03 – Obras Não 
Comparticipadas – alteração das cláusulas 3.ª, 4.ª e do Anexo IV 

Em aditamento ao Protocolo de Acordo acima referido, celebrado entre o Banco 
BPI, S.A, Sociedade Aberta, e a Câmara Municipal de Leiria, informamos V. Exªs da 
alteração das cláusulas que se seguem: 

Protocolo de Acordo: 
3.ª - O valor confirmado dos créditos dos Fornecedores eleitos não deverá 

ultrapassar €5.000.000,00 (cinco milhões de euros) para efeito de celebração de Contratos 
de Factoring com os referidos Fornecedores, em função das facturas vencidas e não pagas 
de que expressamente confirmará ser devedora, assegurando a regularidade de todo o 
procedimento de contratação que lhes deu origem e o pagamento daqueles créditos ao 
banco. 

4.ª - O montante dos créditos referidos na 2.ª será pago ao Banco em 24 
prestações mensais, iguais e sucessivas, no valor de €208.334,00 (duzentos e oito mil 
trezentos e trinta quatro euros), cada uma, ou, caso o valor confirmado dos créditos ainda 
não pagos seja inferior ao referido na cláusula 3.ª, no valor que venha a ser determinado 
pelo Banco em função do valor confirmado dos créditos ainda não pagos. 

ANEXO IV: 
1) Procedam à transferência de €208.334,00 mensal e sucessivamente, no 

primeiro dia útil de cada mês, com inicio em __/__/__ e até __/__/__ (inclusive) para a conta 
NIB 0010.0000.2796.4377.1017.7, junto da V. Instituição; 
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O presente aditamento fará parte integrante do acima referido Protocolo de 
Acordo pelo que agradecemos nos remetam, devidamente assinada e carimbada quer por 
quem legalmente obriga essa Instituição, uma das vias deste Aditamento expressando a 
respectiva concordância à alteração referida.” 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por maioria aprovar as alterações 
ao Protocolo de Acordo celebrado em 2003-10-02 com o Banco BPI para obras não 
comparticipadas e considerar anulado o Protocolo de  Acordo celebrado com a 
mesma entidade e na mesma data para obras compartic ipadas. 

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

“ Importa conhecer o que se está a resolver em termos de dívidas da Câmara 
com mais esta solução que agora é apresentada, ou seja, qual a situação actual da Câmara 
em termos de dívidas e encargos. A declarada dívida a fornecedores em Dezembro de 
2002 era de um milhão e meio de contos, e que pecava por defeito como ficou na altura 
demonstrado, mas qual é a situação actual e real, não só em termos de facturas presentes 
na contabilidade mas também em encargos já assumidos em obras e serviços. Nada nos é 
dito relativamente à percentagem da dívida que será paga aos fornecedores, quem aderiu e 
quais os serviços ou obras efectuados para a CML. Assim como não é conhecida a 
situação de outros fornecedores que não aderiram a esta solução, por acarretar encargos, 
com a informação do total do montante em dívida e regularidade dos pagamentos com 
prazos aceitáveis. São dados importante que  deviam ser facultados ao trazer este assunto 
à reunião de Câmara, para que se possa ter uma noção exacta da verdadeira dimensão 
deste problema das dívidas a fornecedores.” 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

EQUIPARAÇÃO DE DIRECTOR DELEGADO A CARGO DE DIRECÇÃ O SUPERIOR D0 
1.º GRAU (ENT. 19576/04) 

N.º 1014/04 Presente o ofício n.º 4226 de 23 de Junho de 2004 dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento que é do seguinte teor:  
“Exmª. Senhora Presidente: 
Para os fins convenientes, junto enviamos a V.Ex.ª, fotocópia da deliberação tomada pelo 
Conselho de Administração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião datada de 3 
de Junho de 2004: 
EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE DIRECTOR DELEGADO A DIRECÇÃO SUPERIOR DO 
1.º GRAU 

“Presente uma informação de serviço prestada pela Directora de Departamento 
Administrativo, corroborada pela Directora Delegada que a seguir se transcreve em parte: 

Como é do conhecimento de V.Exª., a 20 de Abril de 2004, foi publicado no 
Diário da República o Decreto-Lei n.º 93/2004 que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente. 
No Quadro de Pessoal destes Serviços Municipalizados, os cargos dirigentes que se 
encontram preenchidos são os seguintes: 

- Um Director-Delegado 
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- Dois Directores de Departamento 
- Cinco Chefes de Divisão, 

existe um lugar vago de chefe de divisão 
Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, sob 

proposta do Conselho de Administração e posterior deliberação da Câmara Municipal de 
Leiria o cargo de Director-Delegado deverá ser equiparado a cargo de Direcção Superior de 
1.º Grau. 

O Conselho de Administração, deliberou por unanimidade, propor à Câmara 
Municipal de Leiria a equiparação de Director-Delegado a cargo de Direcção Superior de 1.º 
grau, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril.” 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a equipar ação de Director 
Delegado a cargo de Direcção Superior do 1.º Grau, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º 
do Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – MÁRIO JOÃO  FERREIRA DA SILVA E 
RAFAEL ALENTEJANO PIRES (ENT.21070/04) 
N.º 1015/04 Presente o ofício n.º 1909 28/04/2004, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, ENT 16183/04, acompanhado de um pedido  apresentado por, 
MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA E RAFAEL ALENTEJANO PIRES solicitando parecer 
para a criação de uma empresa na actividade de “Reparação e Manutenção de Máquinas e 
Computadores”, a localizar na Rua da Base Aérea n.º 13 – Amor – Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Amor, constante do ofício 15 5/04, de 8 de Julho de 2004, anexo 
ao respectivo processo, delibera por unanimidade 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 instalações adeq uadas e licenciadas para a sua 
laboração.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – JOANA ISAB EL OLIVEIRA SILVA E 
FERNANDO JOSÉ  SILVA SOUSA (ENT. 16552/04)  

N.º 1016/04 Presente o ofício n.º 1529 21/05/2004, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, ENT. 16552/04, acompanhado de um pedido apresentado por, 
JOANA ISABEL OLIVEIRA SILVA E FERNANDO JOSÉ  SILVA SOUSA solicitando parecer 
para a criação de uma empresa na actividade de “Serviços de Canalização” na Rua do 
Mascarrote, n.º 5 – A –Touria –  Pousos - Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Pousos, constante do ofício 155/04, de 8 de Julho de 2004, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo da alínea a) do n.º 
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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. 

** 

ACIDENTE - O ESQUILO - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, LDª.  

N.º 1017/04 Foi presente a informação Interna N.º 13/2004 do Chefe de Divisão de 
Espaços Verdes, que abaixo se transcreve: 

"Venho por este meio informar V. Ex.ª da ocorrência de um acidente no dia 3 de 
Junho pelas 9h30m do corrente ano em frente do supermercado Intermarchê das Olhalvas. 
Ao proceder-se à limpeza de uma zona verde com utilização de um dispositivo mecânico 
(aparador) foi projectada uma pedra, tendo partido o último vidro lateral direito de uma 
viatura que circulava na faixa de rodagem. A viatura de marca Hyundai 9L com matrícula 
19-89-PL pertence ao Infantário O esquilo - Actividades Educativas, Ld.ª." 
Foi presente o Orçamento N.º 201312, no valor total de €255,01. 

A Câmara de delibera por unanimidade concordar com a informação 
prestada e aprovar o pagamento ao Infantário O Esqu ilo – Actividades Educativas, 
Ldª. o valor de €255,01, correspondente ao valor do  orçamento apresentado  

** 

PONTO NÚMERO OITO 

VOTO DE PESAR 

N.º 1018/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de 
ser concedido um  voto  de profundo pesar, ao Sr. A bílio Pereira Alves, funcionário 
desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua mãe , tendo a Câmara  deliberado 
por unanimidade concordar . 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ALARGAMENTO DO  HORÁRIO D E 
FUNCIONAMENTO (ENT. 17214/04) 

N.º 1019/04 Presente o requerimento de Maria de Fátima Sardinha Gonçalves Vaz a 
solicitar o alargamento do horário de funcionamento das 04h00m até às 06h00m, do 
estabelecimento de BAR, denominado “KOOL BAR”, sito no Casal da Cortiça, freguesia de 
Barreira, deste concelho, nos dias de Sexta, Sábado e véspera de feriado, durante os 
meses de Junho e Julho, do corrente ano, do qual consta o Despacho da Sr.ª Presidente, de 
04/07/15 a indeferir o pedido, por os motivos invocados não serem atendíveis, uma vez que 
só têm sido autorizados casos pontuais e a título excepcional. 
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A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 04/07/15 da 
Senhora Presidente a indeferir o pedido para os dia s de Sexta, Sábado e véspera de 
feriados, nos meses de Junho e Julho do corrente an o,  atendendo aos fundamentos 
invocados. 

Mais delibera, nos termos do n.º 1, alínea a), do a rt.º 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º442/91, de 15/11 com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96 d e 31/01, dispensar a audiência do 
interessado, por considerar urgente a tomada de dec isão, atendendo às datas 
pretendidas. 

** 

ALARGAMENTO DO  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 2077 9/04) 

N.º 1020/04 Presente o requerimento de Maria de Fátima Sardinha Gonçalves Vaz a 
solicitar o alargamento do horário de funcionamento das 04h00m até às 07h00m, do 
estabelecimento de BAR, denominado “KOOL BAR”, sito no Casal da Cortiça, freguesia de 
Barreira, deste concelho, no dia 23 para 24 de Julho do corrente ano, por ser o aniversário 
do gerente e o dia de encerramento do estabelecimento para férias.  

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ALARGAMENTO DO  HORÁRIO D E 
FUNCIONAMENTO (ENT. 19307/04) 

N.º 1021/04 Presente o requerimento de Carlos Manuel Gonçalves Cardoso, 
representante legal da Firma PRONOITE – Estabelecimentos de Bebidas com Espectáculo, 
Ld.a, a solicitar o alargamento do horário de funcionamento até às 07h00m, do 
estabelecimento de BAR, sito na Rua Machado Santos, n.º 5 e 7, em Leiria,  nos dias 16 e 
17 de Julho do corrente ano, do qual consta o Despacho da Sr.ª Presidente, de 04/07/15 a 
indeferir o pedido, por os motivos indicados não serem atendíveis, uma vez que só têm sido 
autorizados aquando de aniversários dos estabelecimentos, ou em casos muito 
excepcionais. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 04/07/15 da 
Senhora Presidente a indeferir o pedido para os dia s 16 e 17 de Julho corrente, 
atendendo aos fundamentos invocados. 

Mais delibera, nos termos do n.º1, alínea a), do ar t.º 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º442/91, de 15/11 com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96 d e 31/01, dispensar a audiência do 
interessado, por considerar urgente a tomada de dec isão, atendendo à proximidade 
das datas pretendidas. 

** 



 

CMLeiria/ Acta n.º 25 de 2004.07.19 

.0001059(35) 

CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL (CAM) – QUOTA MENSAL E  UTILIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DO SECRETARIADO 

N.º 1022/04 Pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico foi apresentada a 
seguinte proposta: 

“Considerando que o Sub-Núcleo de Leiria da APPC – Associação Portuguesa de Paralisia 
Cerebral tem utilizado a sala 13 do Centro Associativo Municipal e já se encontra dotada de 
instalações próprias há algum tempo, razão pela qual não tem dado uso frequente à referida 
sala; 
Considerando que se trata de uma Associação sem fins lucrativos, cujos fins sociais são de 
reconhecido mérito a nível do concelho 
Propõe-se o não pagamento da quota mensal de utilização da sala 13 do Centro Associativo 
Municipal, com efeitos a Janeiro do corrente ano, bem como da prestação de serviços do 
Secretariado já vencidos e até à presente data.” 

A Câmara, concordando com a proposta da Sr.ª Veread ora do 
Desenvolvimento Económico, delibera por unanimidade  autorizar o não pagamento 
das importâncias em dívida no montante de €846,10 e  rescindir o contrato de 
comodato celebrado em 2001-07-18, devendo, nos term os da cláusula dez, ponto 2, 
restituir a sala 13 do CAM e entregar as chaves, no  prazo de 30 dias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE PARCELA DE TE RRENO 
NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADES AO ESTÁDIO  MUNICIPAL DR. 
MAGALHÃES PESSOA, LEIRIA 

N.º 1023/04 Presente o processo de expropriação da parcela de terreno necessária para a 
execução de acessibilidades ao Estádio Municipal de Leiria acompanhado do Acórdão 
arbitral e Laudo de Arbitragem. Na impossibilidade de se proceder a expropriação amigável, 
em virtude de não ter sido possível o acordo com a proprietária quanto ao valor da 
indemnização foi dado início, pela entidade expropriante, ao respectivo processo de 
expropriação litigiosa, o qual irá ser remetido ao Tribunal Judicial de Leiria. Assim, na 
sequência da deliberação de Câmara n.º 2253/02 aprovada na reunião de  21/12/2002 e de 
acordo com o Laudo e Acórdão Arbitral elaborado pelos árbitros Eng.º António Augusto 
Nogueira Narciso, Eng.º Fernando Ferreira Bonito e Eng.º Manuel Leal Barreto propõe-se 
que a Câmara delibere aprovar o montante da indemnização fixado em €284.870,00 
(duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e setenta euros) e autorizar o depósito da parte 
que excede o montante,  já depositado em 01/03/2004, de €283.319,30 (duzentos e oitenta 
e três mil trezentos e dezanove euros e trinta cêntimos).  

A Câmara, após análise ao processo delibera por una nimidade de acordo 
com as atribuições que lhe são conferidas pela conj ugação da alínea f) n.º 1 do art.º 
13º da Lei 159/99, de 14 de Setembro e da alínea. b ) do n.º 1 do art.º 21 da citada lei e 
ainda no âmbito da competência conferida pela alíne a f), n.º 1 do art.º 64º da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, aprovar o montante da in demnização de €284.870,00 
(duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e set enta euros), fixado pelo Acórdão 
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Arbitral elaborado pelos referidos árbitros e autor izar o depósito da quantia que 
excede o montante já depositado em 01/03/2004, no v alor de €1.550,70 (mil quinhentos 
e cinquenta euros e setenta cêntimos), à ordem do T ribunal Judicial de Leiria.  

Mais delibera incumbir a Senhora Presidente da Câma ra de constituir o 
respectivo mandatário forense. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE 2 QUIOSQUES, SITOS NA AV. MARQUÊS DE 
POMBAL E RUA VALE DE LOBOS, FREGUESIA E CONCELHO DE  LEIRIA 

N.º 1024/04 Presentes os autos de arrematação referentes à hasta pública realizada em 
29/06/2004, na qual foi adjudicado o direito de arrendamento dos quiosques sitos na Av. 
Marquês de Pombal e Rua Vale de Lobos a Leonardo J. M. Sousa, Ldª, pelo valor mensal 
de €200,00 (duzentos euros) e a Cesário Cordeiro Gonçalves, pelo valor mensal de €140,00 
(cento e quarenta euros), respectivamente. Presente, também, a  minuta dos contratos de 
arrendamento comercial dos referidos quiosques cujo teor se transcreve: 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente Câmara 
Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da 
freguesia e concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dtº, 
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e (nome) 
___________________________________, (estado civil) ________________, natural da 
freguesia de ____________________, concelho de ____________________, residente em 
________________________, portador do bilhete de identidade número 
________________, emitido em _______________, por _________________ e válido até 
________________________, contribuinte fiscal n.º _______________________, que 
outorga em representação de _________________________________, contribuinte fiscal 
número ___________________________, na qualidade de _______________________, 
como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de arrendamento comercial que 
se rege pelas cláusulas seguintes. 

Primeira 

O Município de Leiria é comodatário de dois quiosques, por contrato de comodato por si 
celebrado com a sociedade “J.C. Decaux – Mobiliário Urbano e Publicidade, L.da”, em 11 de 
Novembro de 2003, sitos, respectivamente, na Avenida Marquês de Pombal e Rua Vale de 
Lobos, freguesia e concelho de Leiria. 

Segunda 

O primeiro outorgante dá de arrendamento ao segundo outorgante um quiosque, com a 
área de 3m2, sito em ______________________________. 

Terceira 

O quiosque a que se reporta o presente contrato será entregue livre e desocupado ao 
segundo outorgante, na data da sua assinatura. 
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Quarta 

O contrato de arrendamento é comercial e terá a duração de 1 ano, sendo renovado 
automaticamente por iguais períodos, até ao limite máximo de 15 anos nos termos da lei 
geral. 

O contrato de arrendamento produzirá os seus efeitos a partir da data da sua assinatura. 

Quinta 

A renda anual é de __________________ euros, a pagar em mensalidades de 
______________euros, do dia 1 ao dia 8 do mês anterior àquele a que respeitar, na 
Câmara Municipal de Leiria, sendo actualizada anualmente de acordo com os critérios e os 
valores definidos em diploma próprio para as rendas comerciais. 

Sexta 

O quiosque arrendado destina-se exclusivamente à venda de jornais, revistas, tabaco, 
objectos utilitários e outros de natureza similar, sendo interdita a preparação e confecção de 
alimentos e de bebidas no seu interior e estando vedada qualquer alteração a este fim. 

Sétima 

O segundo outorgante obriga-se a abrir o quiosque arrendado, no prazo de trinta dias a 
contar da data da assinatura do presente contrato, sob pena de caducidade do mesmo, sem 
que lhe seja devida qualquer indemnização. 

Oitava 

No termo do contrato, o quiosque arrendado será entregue acompanhado das respectivas 
chaves, em perfeito estado de conservação e limpeza. 

Nona 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 
solucionadas por recurso à lei geral. 

Décima 

Para as questões emergentes do presente contrato convenciona-se o foro da Comarca de 
Leiria com expressa renúncia a quaisquer outros. 

Décima Primeira 

O segundo outorgante aceita este contrato nos termos exarados. 

Leiria ______, de _______________ de 2004. 

 
O Primeiro Outorgante 

 
--------------------------------------- 

 

O Segundo Outorgante 
 

--------------------------------------- 
 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por  
unanimidade adjudicar o direito de arrendamento do quiosque sito na Av. Marquês de 
Pombal à firma Leonardo J. M. Sousa, Ldª, N.I.P.C. 500 085 420, com sede no Largo 
das Forças Armadas, n.º 6, Leiria pelo valor mensal  de €200,00 (duzentos euros); e 
adjudicar o direito de arrendamento do quiosque sit o na R. Vale de Lobos, pelo valor 
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mensal de €140,00(cento e quarenta euros) a Cesário  Cordeiro Gonçalves, N.I.F. 115 
299 661, residente na Rua do Lis, n.º 23, Cortes, L eiria.  

Mais delibera aprovar a minuta dos contratos de arr endamento acima 
transcrita. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RESCISÃO DO CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DO "BAR DO PARQU E" 

N.º 1025/04 Presente um ofício de António Fernandes Pires, na qualidade de sócio-
gerente da sociedade “Augusto Luís Jesus Raimundo – Bar do Parque, Ldª” (ENT. 
37208/03) no qual solicita a rescisão do contrato de exploração do “Bar do Parque”, sito no 
Parque Coronel Jaime Filipe da Fonseca,  Leiria, por motivos profissionais, acompanhado 
da Informação n.º 102/2004 (INT.8538/04), da Divisão Jurídica. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto d elibera por unanimidade 
concordar  com o teor da Informação n.º 102/2004 da  Divisão Jurídica, a qual se dá 
aqui por integralmente reproduzida e, ao abrigo do disposto na al. b) do n.º 7 do art.º 
64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, rescindir uni lateralmente o contrato de 
concessão de direito de uso privativo do quiosque d o Parque Coronel Jaime Filipe da 
Fonseca, na cidade de Leiria, sem que haja lugar ao  pagamento de qualquer justa 
indemnização.  

Mais delibera que seja notificada a sociedade Augus to Luís Jesus 
Raimundo – Bar do Parque, Ldª  quanto ao teor da pr esente deliberação . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ESTUDOS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DO CONCELHO DE LEIRIA - 
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃ O DE LEIRIA 

N.º 1026/04 Considerando que a Câmara Municipal de Leiria em parceria com a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria (ESTG) e com uma empresa a ser seleccionada 
por procedimento de aquisição de serviço adequado vai elaborar os estudos de mobilidade 
e transportes do concelho de Leiria, no âmbito do Protocolo de Colaboração entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a Direcção-Geral dos Transportes Terrestres; 
Considerando que estes, prevêem no plano de trabalhos de campo, a realização de vários 
inquéritos de suporte; 
Considerando que neste âmbito e dado que estas entidades não dispõem de recursos 
humanos para a sua elaboração, entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 
505181266, como primeiro outorgante, representado pela Presidente da Câmara Municipal 
de Leiria, Isabel Damasceno Campos, e a Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Leiria, contribuinte fiscal n.º _________________, cuja identificação 
se comprova através de Publicação no Diário da República n.º _________, III.ª Série, de 
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_____________, a seguir designada por Associação de Estudantes da ESTG, como 
segunda outorgante, representada pelo seu Presidente _________________________, 
titular do Bilhete de Identidade n.º ___________, emitido pelo Arquivo de Identificação de 
_________, é celebrado o presente protocolo de colaboração, que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objecto 

O presente Protocolo de Colaboração tem por objecto estabelecer entre os outorgantes a 
definição e a regulação das obrigações e responsabilidades quer da Câmara Municipal, 
quer da Associação de Estudantes da ESTG, relativamente à realização dos inquéritos 
necessários à avaliação do serviço de transportes urbano, previstos nos trabalhos de campo 
de base aos estudos de mobilidade e transportes do Concelho de Leiria. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Obrigações da Câmara Municipal de Leiria 

A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização dos inquéritos 
necessários à avaliação do serviço de transportes urbano, previstos nos trabalhos de campo 
de base aos estudos de mobilidade e transportes do Concelho de Leiria, através da 
atribuição de um subsídio de €498,00 (quatrocentos e noventa e oito euros), ao abrigo do 
disposto na al. b) do n.º 4 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, à Associação de Estudantes da ESTG. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações da Associação de Estudantes da ESTG 

1.- Para a prossecução do objecto deste protocolo, compete à Associação de Estudantes da 
ESTG a implementação do plano de inquéritos, a ser fornecido pela Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, mediante a metodologia e prazos previamente estabelecidos.  
2.- A Associação de Estudantes da ESTG obriga-se à realização de 10 (dez) inquéritos de 
por cada hora de trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA 
Penalidades 

O desrespeito por parte da segunda outorgante do protocolo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para esta o não recebimento do montante de €498,00 (quatrocentos e noventa e 
oito euros),  

CLÁUSULA QUINTA 

Interpretação e lacunas 
Quaisquer dúvidas de interpretação ou lacunas do presente Protocolo serão dirimidas por 
acordo entre as partes outorgantes. 

CLÁUSULA SEXTA 

Imposto do Selo 

O presente Protocolo de Colaboração está isento do Imposto de Selo por força no 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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CLÁUSULA SÉTIMA 

Vigência 

O presente protocolo entra imediatamente em vigor. 

A Câmara, delibera nos termos da alínea c) do n.º 1  do art. 13.º e do n.º 1 do 
art.º 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, qu e confere aos municípios atribuições 
em matéria de Transportes e Comunicações, e da alín ea f) do n.º 2 do art.º 64.º, no 
qual é competência da Câmara Municipal a criação, c onstrução e gestão de redes de 
transportes, aprovar por unanimidade o presente Pro tocolo de Colaboração, 
conferindo poderes à Sr.ª Presidente para a sua ass inatura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

CLUBE RECREATIVO E CULTURAL “O ABELHA” – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1027/04 Presente o ofício do Clube Recreativo e Cultural, datado de 08-07-04, com 
ENT. 20898/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 10 de Julho de 2004.  

** 

ORGANIZAÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE PARA A INTEGRA ÇÃO SOCIAL-OÁSIS  
- PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍP IO DE LEIRIA. 

N.º 1028/04 Presente o ofício da Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração 
Social, datado de 22-06-04, com ENT.19806/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro 
do Município de 55 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 15 de Julho de 2004. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ES COLA N.º 1 DO 1º 
CEB DE LEIRIA  – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍP IO 
DE LEIRIA. 

N.º 1029/04 Presente os ofícios da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola n.º 1 do 1.º CEB de Leiria, datados de 16-06-04 e 23-06-04 com ENT. 19656/04, e 
ENT. 20290/04, respectivamente solicitando a cedência gratuita dos autocarros do 
Município de 55 e 37 lugares. 
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A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem dos 
autocarros e nas demais condições regulamentares, p ara os dias 16 e 22 de Julho de 
2004. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1030/04 Presente os ofícios da Junta de Freguesia de Milagres, datados de 14-02-04, 
com ENT 5812/04 e 5813/04, solicitando a cedência gratuita dos autocarros do Município de 
55 e 37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia com isenção da 
quilometragem dos autocarros e nas demais condições  regulamentares, para o dia 21 
de Julho de 2004.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ASSOCIAÇÃO TERRA-NOVA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA  DO AUTOCARRO 
DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1031/04 Presente a telecópia da Associação Terra-Nova, datado de 08-07-04, com 
ENT: 2357/04, 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 25 
de Julho de 2004.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE AZOIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GR ATUITA DOS 
AUTOCARROS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1032/04 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Azoia, datado de 15-01-04, com 
ENT. 1910/04, solicitando a cedência gratuita dos autocarros do Município de 55 e 37 
lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia com isenção da 
quilometragem dos autocarros e nas demais condições  regulamentares, para o dia 27 
de Julho de 2004. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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COLÉGIO CONCILIAR DE MARIA IMACULADA – APOIO A PROJ ECTOS DE 
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL “EXPERIÊNCIA TAU 2004” 

N.º 1033/04 Presente o ofício do Colégio Conciliar de Maria Imaculada, com o registo de 
ENT. 17646/04, solicitando o apoio da Câmara Municipal de Leiria, para a realização de um 
encontro de formação e intercâmbio cultural e educativo, no âmbito do projecto “Experiência 
Tau 2004”. 

Dado o interesse cultural e educativo que se revestem as actividades 
programadas e ainda o contributo dado na divulgação do concelho, propõe-se a atribuição 
de uma verba de €500,00 (quinhentos euros). 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea e ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município apoiar o  desenvolvimento de actividades 
complementares de acção educativa na educação pré-e scolar e no ensino básico, e 
considerando ainda a alínea l) do n.º 1 do art.º 64 .º da Lei N.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade transferir para o Colégio Conciliar de Maria Imaculada contribuinte n.º 
500 766 460, a verba de €500,00 (quinhentos euros),  para apoio ao projecto 
“Experiência Tau 2004” 

** 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 
TRANSFERÊNCIA DA VERBA DO MÊS DE JULHO - 2003/2004  

N.º 1034/04 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é 
do seguinte teor: 

Dado o atraso verificado na transferência pelo Estado, dos apoios financeiros a 
atribuir no ano lectivo de 2003/04, para comparticipação da refeição e animação sócio-
educativa do programa em epígrafe, propõe-se à Câmara o pagamento relativo ao mês de 
Julho, aplicando-se os valores emanados pelo Ministério da Educação e da Segurança 
Social e do Trabalho, em Despacho Conjunto n.º 26/2004 de 15 de Janeiro, para vigorarem 
no presente ano lectivo e que são os seguintes: 

Criança / Refeição/Mês - € 28,78 
Criança / Complemento de horário/Mês - €  27,92, em salas com menos de 15 

crianças  
Salas com 15 ou mais crianças em complemento de horário - € 636,53 por sala. 
Assim, as verbas no total de € 64.606,15 deverão ser  transferidas de acordo 

com a seguinte lista, verificando-se o encerramento das contas do ano lectivo de 
2003/2004: 
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- Associação de Pais e Enc. de Educ. da Freguesia Arrabal ...................... € 1.471,15 
- Junta de Freguesia de Azoia .................................................................... € 1.514,16  
- Junta de Freguesia de Bajouca .................................................................€ 1.037,27  
- Associação de Pais e Enc. de Educ. dos Alunos do Jardim de Inf. 
      e Escola do 1.º CEB da Barosa  ............................   ..................................€    680,40 
- Associação de Pais e Enc. Educ. da Escola n.º 6 de Leiria ..................... € 4.915,06 
- Ass. de Pais e Enc. Educ. das Esc de Bidoeira de Cima.......................... € 2.654,50 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas do 1.º CEB e J. 
      de Infância de Boa Vista .............................................................................€ 1.499,93 
- Associação de Pais e Enc. de Educação dos Alunos das Escolas 
      Pré-Primárias da Freguesia de Caranguejeira ......................................... € 8.233,55  
- Junta de Freguesia de Carreira ................................................................... € 374,14 
- Junta de Freguesia de Carvide ................................................................. € 1.237,54  
- Junta de Freguesia de Coimbrão ................................................................ € 949,51 
- Junta de Freguesia de Colmeias .............................................................. € 3.119,82 
- Junta de Freguesia de Cortes .................................................................. € 1.112,10 
- Associação de Pais e Enc. de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e J. 
      de Infância de Capuchos - Leiria .............................................................. € 3.693,95 
-     Agrupamento de Escolas de Maceira............................................................ € 431,70 
-     Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento  
      de Escolas de Maceira ................................................................................€ 1.190,70 
- Junta de Freguesia de Marrazes ............................................................ € 11.146,00 
- Junta de Freguesia de Memória ................................................................€ 1.212,13 
- Junta de Freguesia de Milagres ............................................................... € 1.151,20 
- Junta de Freguesia de Monte Redondo .....................................................€ 1.730,17 
- Junta de Freguesia de Ortigosa .................................................................. € 658,50 
- Junta de Freguesia de Parceiros .............................................................. € 3.431,56 
- Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de  

Andrinos.........................................................................................................€ 533,76 
- Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo ................................. € 941,14 
- Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos ................................ € 853,08 
- Associação de Pais do Jardim de Infância do Vidigal.................................. € 851,36 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. das Escolas e J. de Infância da  

Freguesia de Regueira de Pontes..............................................................€ 1.874,07 
- Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra .......................................€ 1.571,88 
- Associação de Pais e Enc. de Educação de Vale Sumo e Olivais ...............€ 286,07 
- Associação de Pais do Jardim de Infância  de Santa Catarina Serra........€ 1,734,08 
- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa ........................................... € 2.516,03 

A Câmara, depois de analisar a proposta e tendo em atenção que é 
atribuição dos Municípios o apoio no domínio da edu cação a crianças em idade pré-
escolar e aos alunos do ensino básico, em conformid ade com a alínea d) do n.º 1 do 
art.º 13.º e alínea d) do n.º 3 do art.º 19.º da Le i n.º 159/99,de 14 de Setembro, delibera 
por unanimidade e no uso das competências que lhe s ão conferidas pela alínea l) do 
n.º 1, conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambos do  art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, autorizar a transferência das verbas para  as Juntas de Freguesia, 
Associações de Pais e Agrupamento de Escolas consta ntes na proposta, relativas ao 
apoio social desenvolvido no mês de Julho do ano le ctivo de 2003/2004, verificando-
se assim o encerramento das contas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

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

N.º 1035/04 A Câmara delibera por unanimidade aprov ar o Caderno de Encargos e o 
Programa de Concurso que são anexos à presente Acta  e que dela fazem parte 
integrante, bem como, abrir concurso público, com v ista à adjudicação dos Circuitos 
Especiais, nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de  5 de Setembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

FESTAS EM HONRA DE N. SR.ª DOS AFLITOS - PRAIA DO P EDRÓGÃO 

N.º 1036/04 Considerando que: 
- A Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a 

única estância balnear do Concelho de Leiria; 
- Existe uma comissão local de festas que promove várias actividades de animação, 

nas quais procura promover as tradições e preservar o espirito da Praia; 
 - A animação funciona como chamariz e factor de captação de afluência de público; 
Propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria, coopere com essa comissão na 

realização de actividades, com uma comparticipação no valor de €5.045,34. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade de 
acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 4 do ar t.º 64 do Decreto-Lei 169/99 de 18 
de Setembro , apoiar as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Afli tos – Praia do 
Pedrógão com uma verba no valor de €5.045,34. 

** 

SUBSÍDIO PARA O PARQUE INFANTIL DOS MILAGRES 

N.º 1037/04 Foi presente pela Sra. Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. 
Neusa Magalhães, um pedido do Grupo Recreativo de Milagres com a ENT. 2004/12897, 
onde solicitam apoio para a criação de um parque infantil.   

Com o intuito de identificar e avaliar todos os espaços lúdicos infantis do Concelho, a 
Divisão de Espaços Verdes, procedeu, no início do corrente ano, à avaliação dos parques e 
espaços infantis. Essa avaliação foi baseada nas directrizes definidas na legislação, 
especialmente no que diz respeito aos equipamentos, organização do espaço, qualidade da 
superfície de impacte, higiene e segurança do espaço e área envolvente. 

Assim, propõem-se a atribuição de um subsídio, para aquisição de equipamento e de 
piso especifico, no valor de €2.000,00 para o parque infantil dos Milagres. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade de 
acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 4 do ar t.º 64 do Decreto-Lei 169/99 de 18 
de Setembro , autorizar a atribuição do subsídio no valor de €2.0 00,00, ao Grupo 
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Recreativo de Milagres, para aquisição de equipamen to e piso adequado para o 
parque infantil.  

Mais delibera que fica a cargo do Grupo Recreativo a preparação do 
terreno. 

** 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL – RVI 

N.º 1038/04 Retirado 

** 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PLANEADORES DO TERRITÓRIO 

N.º 1039/04 Retirado 

** 

SUBSÍDIO Á BARRACA 

N.º 1040/04 Foi presente, pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pelas organizadoras da “Barraca” no sentido de apoiar o 
funcionamento da mesma, durante o período em que decorreu a Feira de Maio de 2004. 

A Câmara, deliberou por unanimidade de acordo com o  estipulado na alínea 
a) do n.º 4 do art.º 64 do Decreto-Lei 169/99 de 18  de Setembro atribuir um subsídio à  
Centro Social Paroquial Paulo VI com vista ao  apoi o à “Barraca “ no valor de 
€1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta euros). 

** 

APOIO AO CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA COSTA 
4º PASSEIO TT “MOUZINHO DE ALBUQUERQUE”. 

 N.º 1041/04 Foi presente, pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dr.ª 
Neusa Magalhães, um pedido do Centro Popular e Recreativo da Costa, onde solicitam 
apoio para a realização do 4º Passeio TT “Mouzinho de Albuquerque” 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsidio, para a realização da prova, no 
valor de €556.25 para o Centro Popular e Recreativo da Costa. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade autorizar 
a atribuição do subsidio no valor de €556.25 ( quin hentos e cinquenta e seis euros e 
vinte e cinco cêntimos ) de acordo com a alínea a) do n.º 4 do artigo 64, do Decreto 
Lei 169/99, de 18 de Setembro. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

APOIO À GLOBAL NOTICIAS PELA INICIATIVA “CONSTRUÇÕE S NA AREIA”, A 
REALIZAR NA PRAIA DO PEDRÓGÃO NO DIA 15 DE AGOSTO D E 2004 
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N.º 1042/04 Presente a proposta de atribuição de apoio, mediante o pagamento de 
alojamento de 5 monitores, na Pousada da Juventude de Leiria na noite de 14 para 15 de 
Agosto de 2004, no valor de €61.50 (sessenta e um euros e cinquenta cêntimos). 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo o 
interesse municipal no desenvolvimento e na realiza ção de actividades de educação e 
sensibilização ambiental, delibera por unanimidade concordar com a atribuição do 
subsídio em questão, de acordo com o estipulado na aliena a) do nº4 do art.º 64 do 
Decreto-Lei 169/99 de 18 de Setembro. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

N.º 1043/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas durante o 
mês de Junho de 2004, que totalizam o valor de €11.146,17 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €11.146,17, referente às despesas 
por cedências para actividades culturais e recreati vas, levadas a efeito no mês de 
Junho de 2004. 

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

N.º 1044/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, por despesas efectuadas com o Teatro Miguel Franco durante o 
mês de Junho de 2004, que totalizam o valor de €2.353,80. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade, 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €2.353,00 referente a 
despesas com o Teatro Miguel Franco suportadas pelo  Teatro José Lúcio da Silva, 
durante o mês de Junho de 2004 . 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

PRAÇA VIVA 

N.º 1045/04 O evento “Praça Viva”, realizado desde há 5 anos, começou por ser um 
programa de animação da Praça Rodrigues Lobo, nas noites de Verão.  

Tendo em conta o interesse e projecção que esta iniciativa teve junto da 
população, não se poderá deixar de dar continuidade ao projecto, quer como forma de 
atracção turística, assim como de fruição cultural e  de promoção/captação de novos 
públicos. 
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Atendendo ao facto de, entretanto, existirem mais espaços com características ideais 
para animação nocturna – o Pátio do Mercado Miguel Franco e o Jardim Luís de Camões, 
propõe-se este ano, um programa a desenvolver nesses 3 espaços (Mercado de Sant’Ana – 
MS; Praça Rodrigues Lobo – PRL e Jardim Luís de Camões – JLC).  

Em virtude de ter havido oportunidade de inserir alguma desta animação no Projecto 
de Animação do Euro 2004, há cachets que serão suportados pela ADTRC – Associação 
para o Desenvolvimento do Turismo da Região Centro. 

PRAÇA VIVA 

DATA ANIMAÇÃO LOCAL CACHET OBS. NECES.TÉCNICAS 
JULHO      

16 Espectáculo 
Acordeão 

MS €1500,00 ADTRC SOM + LUZ + 
alimentação 

17 Dança Fringe MS €2500,00 ADTRC SOM + LUZ +alojamento 
23 Música 

Tradicional 
MS €350,00 CML SOM + LUZ + 

alimentação 
30 Dança Fringe PRL €2500 ADTRC SOM + LUZ + alojamento 

AGOSTO      
5 Teatro MS €900,00 ADTRC Alojamento alimentação 
7 Rancho 

Madeirense 
JLC ---  SOM + LUZ 

+alimentação 
13 Rancho da 

Sérvia 
JLC €750,00 CML Som + luz + alimentação 

14 Jazz – 
Desbundixie 

PRL+MS €750,00 ADTRC SOM + LUZ+ 
alimentação 

20 Jazz-Macacos 
da Rua 

PRL+MS €1600,00 ADTRC Som + Luz+ alimentação 

21 Fado de 
Coimbra 

MS €2250,00 CML SOM + LUZ + 
alimentação 

27 Orquestra Típica  JLC €350,00 CML SOM + LUZ + 
alimentação 

28 Jazz - 
Estardalhaço 

PRL+MS €1500,00 CML SOM + LUZ + 
alimentação 

SETEMBRO.      
3 Teatro MS €2200,00 ADTRC Alojamento+alimentação. 
4 Dança Fringe PRL €2600,00 ADTRC Som + luz + alojamento e 

alimentação 
10 Jazz - Atlentic PRL+MS €1250,00 ADTRC Som e luz + alimentação 
11 Filarmónica JLC ---  SOM + LUZ 
 Som e luz 

Publisom 
 €3570,00 ADTRC  

 Som e luz 
Publisom 

 €1190,00 CML  

 Som e Luz 
Fringe 

 €1606,50 ADTRC  

 Tipografia Lis  €267,75 CML  
A Câmara  analisou a informação sobre o evento “Pra ça Viva”, que 

decorrerá em Julho, Agosto e Setembro, e tendo em c onta que o mesmo tem como 
objectivos a fruição cultural, a promoção turística  da cidade e a captação/promoção  
de novos públicos, delibera por unanimidade ao abri go da alínea  b) do n.º 4 do art.º 
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64.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  aprova r o programa proposto (que segue 
em anexo) assim como o respectivo orçamento.  

Mais delibera apoiar as condições logísticas necess árias ao 
desenvolvimento do programa, suportando os custos d e alojamento e alimentação 
aos participantes e os cachets referidos, utilizando a verba necessária da Rubric a 
0802/0602039902-0314-143 (Eventos – Praça Viva),  p revista no Plano para 2004.  

** 

FORA DA AGENDA: 

N.º 1046/04 PROCº N.º 1201/03 - (fl. - 23) 

De ANA MARIA PEREIRA RODRIGUES VERDE DE OLIVEIRA, residente na 
Rua Luís Fernandes, n.º 32 – 3.º - Lisboa, referente ao pedido de pintura das fachadas de 
um edifício, situado na Rua Tenente Valadim, n.º 14, freguesia de Leiria 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/07/04, face à informação 
prestada pelo Gabinete de Reabilitação Urbana, deli bera por unanimidade autorizar a 
pintura das fachadas do edifício acima referido na sua cor original, ou seja a cor 
branca. 

Mais delibera, face à importância de que o edifício  se reveste, 
disponibilizar o apoio técnico necessário ao acompa nhamento da obra através do 
Gabinete de Reabilitação Urbana. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

APOIO AO 3º SEMINÁRIO DE CÃES DE BUSCA E SALVAMENTO  

APOIO AO CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA 

N.º 1047/04 Foi presente pela Sr.ª Presidente, a ENT. 21054/04, com um pedido de apoio 
para o “3.º Seminário de cães de busca e salvamento” que se realiza nos dias 13,14 e 15 de 
Agosto de 2004 em Leiria.  

Assim, propõe-se por se considerar de interesse municipal, que seja atribuído um 
apoio no valor de €500,00. 

Analisado o assunto e dado que os municípios nos te rmos da alínea j) da 
n.º 1 do art.º 13.º da Lei 159/99 de 14 de Setembro  dispõem de atribuições  no âmbito 
da Protecção Civil, a Câmara, no uso da competência  conferida pela alínea a) do n.º 4 
do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, deli bera por unanimidade apoiar com 
€500,00 (quinhentos euros) o Clube Português de Cun icultura para a realização do 3-º 
Seminário de Cães de Busca e Salvamento. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
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ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e quarenta minutos 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 19 de Julho de 2004 

 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A TÉCNICA PROFISSIONAL MUSEOGRAFIA PRINCIPAL 

___________________________ 
 


