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Acta n.º 24 
Aos cinco 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: 

VICE-PRESIDENTE DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO  

VEREADORES:  DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

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

** 

A Senhora Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, e os 
Senhores Vereadores Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva e 
Dr. Hélder Manuel Matias Roque estiveram ausentes da reunião por motivos devidamente 
justificados. 

** 

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

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULAR ES: 

1071/03 JOAQUIM JOSÉ DE SOUSA DINIS E OUTRA 

1072/03 MARIA DE FÁTIMA SOUSA DINIS MARTINS LOPES 

 517/04 PEDRO MIGUEL SANTOS SAL MONTEIRO 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO INDUSTRIAL: 

LIND. 12/04 L. N. MOLDES, LDª. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: 

PART. 178/02 MARIA DO CÉU PEREIRA RODRIGUES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

 ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO: 

LOT. 24/77 HERDEIROS DE JÚLIA DA CÂMARA OLIVEIRA DE AZEVEDO 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PARA 
LOTEAMENTO: 

1/04 FERNANDO DA SILVA PEREIRA E OUTRA 

PONTO NÚMERO CINCO 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T.- 217/97 REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-MERCADO DE SANTANA -  
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MENOS. 

T – 104/98 EXECUÇÃO DE UM COLECTOR PLUVIAL NA E.N. 113, JUNTO À C+S 
CORREIA MATEUS - POUSOS. - APROVAÇÃO DE ESTUDO DE REVISÃO 
DE PREÇOS - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MENOS 

T – 223/98 DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DE S. ROMÃO - APROVAÇÃO DE 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS 

T – 163/99 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA ESTAÇÃO - RECTIFICAÇÃO DE 
DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 2003/06/30 E AUTORIZAÇÃO PARA 
PROCEDER A ADENDA AO CONTRATO N.º 37/2003, DE 6 DE AGOSTO 

T – 115/2003 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DOS POUSOS - ACTAS 
DA COMISSÃO DE ABERTURA E DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- RESUMO DE TESOURARIA 

-  PAGAMENTOS 

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

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

PONTO NÚMERO SETE 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO OITO 

- FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES JUVENIS LOCAIS – PEDIDO DE 
APOIO (ENT 2112/04) 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 851/04 DE 14 DE JUNHO 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  ABATE DAS VIATURAS COM AS MATRÍCULAS CR-23-93 E IV-16-22 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  CEMITÉRIO - PROPOSTA DE RESTITUIÇÃO DE TAXA (ENT.14052/04) 

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENTFE. 2136/04) 

- SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS AFECTOS AO TRANSPORTE EM TÁXI (ENT. 
16521/04 E 11817/04) 

PONTO NÚMERO ONZE 

- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 1054 - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

-  EPN – ESCOLA DE PAIS NACIONAL – DELEGAÇÃO DE LEIRIA – SUBSÍDIO 

PONTO NÚMERO DOZE 

-  INCUBADORA DE EMPRESAS - DESPACHO DA SR.ª PRESIDENTE 
RELATIVAMENTE À ALTERAÇÃO DE ULTIMA HORA À PROPOSTA DE 
REGULAMENTO INTERNO DA INCUBADORA DE EMPRESAS (ART.º 8 N.º1). 

PONTO NÚMERO TREZE 

-  DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

- CONTRATO-PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E 
RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS (ATLETA DE ELITE) 

-  CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE  (ATLETA DE 
ELITE) 

-  PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DO DISTRITO DE LEIRIA. 

PONTO NÚMERO QUINZE 

-  PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DA REPÚBLICA DA III SÉRIE 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- LEIRIA A MARCHAR – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 

- REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, RUA 
COMANDANTE ALMEIDA HENRIQUES E RUA MACHADO CASTRO (T120/99) - 
ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO. 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

-  CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - RATIFICAÇÃO 

- SUBSÍDIOS 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

-  PROCESSO DE INQUÉRITO MANDADO INSTAURAR POR DELIBERAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA DATADO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003 

** 

NO PERÍODO RESERVADO AO MUNÍCIPES, FORAM OUVIDOS: 
N.º 0945/04 Sr. Raúl Gameiro manifestou o seu desagrado por ter um processo de obras, 
sito no Vale da Cabrita ,há seis anos na Câmara sem que até hoje tenha sido aprovado.  

O Sr. Vice-Presidente  informou o Munícipe que houve diversos problemas dado 
que estava aprovado um loteamento que posteriormente foi alterado. O Tribunal 
Administrativo declarou a nulidade da alteração, não tendo assim ao Município condições 
para licenciar os pedidos de construção. 

O Sr.º Eng. António Costa questionado sobre o que lhe oferecia dizer sobre o 
assunto, informou que no caso em apreço, o processo foi elaborado de acordo com as 
alterações introduzidas ao loteamento (2º Alvará). Com a decisão do Tribunal 
Administrativo, o processo não poderá ser licenciado. Está-se contudo num processo de 
negociação com todos os promotores do loteamento com vista a uma solução conjunta que 
a todos satisfaça. 

A Câmara deliberou fazer um levantamento da situação do loteamento e informar 
o Sr. Raul Gameiro. 

** 
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N.º 0946/04 A Sr.ª Paula Borges , moradora na Quinta da Malagueira, proprietária de uma 
fracção no Lote 9, veio solicitar os bons ofícios do Município no sentido de lhe ser passada 
a Licença de Habitabilidade da sua fracção, uma vez que lhe tem sido negada. 

O Sr. Vice-Presidente informou que dadas as alterações efectuadas neste Lote 
ao projecto inicial, tal só poderá acontecer quando as mesmas forem legalizadas. 

No entanto e dado que as alterações neste Lote têm a ver com a transformação 
do aparcamento em garagens individuais e como esta fracção não tem garagem, foi então 
solicitado ao Director do Departamento de Obras Municipais que estudasse a situação. 

** 

N.º 0947/04 A Sr.ª Agostinha Moita Vieira  veio mais uma vez solicitar a intervenção da 
Câmara face à situação da sua fracção localizada no Lote 9 na Quinta da Maligueira, em 
que o construtor não respeitou o projecto que consta do processo administrativo existente 
no Município, tendo alterado a fachada do prédio, com a eliminação de uma janela, e 
fechado garagens que no projecto estariam como comuns, não conseguindo entrar com o 
carro na garagem que lhe foi atribuída. 

Mais disse, não aceitar que a resposta seja uma notificação para que os 
moradores resolvam a situação. 

O Sr. Vice-Presidente informou de todos os mecanismos que a Câmara utilizou 
no sentido de resolver a questão, julgando que neste momento só uma acção judicial 
poderá solucionar o problema, tal como já lhe foi comunicado. 

** 

N.º 0948/04 No Período Antes da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vice-Presidente  deu 
conhecimento ao Executivo que a reedição do livro “Introdução à História do Castelo de 
Leiria” foi premiada pela Academia Portuguesa de História, pelo que foi proposto um voto de 
congratulação ao Dr. Saúl António Gomes. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar esta pro posta. 

** 

N.º 0949/04 Foi ainda proposto pelo Sr. Vice-Presidente, um voto de congratulação pela 
nomeação do Primeiro Ministro, Dr. José Manuel Durão Barroso, para Presidente da 
Comissão Europeia. 

A Câmara deliberou por maioria aprovar esta propost a. 
Abstiveram-se nesta votação os Senhores Vereadores do Partido 

Socialista.  

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0950/04 PROCº N.º 1071/03 - (fl. - 83) 
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De JOAQUIM JOSÉ DE SOUSA DINIS E OUTRA, residente na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – R/C d.º, freguesia de Leiria, 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 um edifício habitacional e comercial, a levar a efeito na Rua de S. Tiago, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta à totalidade dos aspectos que estiveram na 
origem da proposta de indeferimento, e tendo em con ta a informação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 01/07/04, del ibera, por unanimidade indeferir 
a pretensão ao abrigo do disposto no n.º 4 do artig o 24.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, 
dado que a volumetria do proposto não se enquadra c om o existente no local (Rua de 
S. Tiago) tendo em conta as construções envolventes , cuja altura média é de dois 
pisos acima do solo, conforme ponto 1 da deliberaçã o tomada em reunião de Câmara 
de 10/11/2003. 

** 

N.º 0951/04 PROCº N.º 1072/03 - (fl. - 83) 

De MARIA DE FÁTIMA SOUSA DINIS MARTINS LOPES, residente na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – R/C d.º, freguesia de Leiria, 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 um edifício habitacional e comercial, a levar a efeito na Estrada de S. Tiago, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta à totalidade dos aspectos que estiveram na 
origem da proposta de indeferimento, e tendo em con ta a informação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 01/07/04, del ibera, por unanimidade indeferir 
a pretensão ao abrigo do disposto no n.º 4 do artig o 24.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, 
dado que a volumetria do proposto não se enquadra n o existente no local (Rua de S. 
Tiago) tendo em conta as construções envolventes, c uja altura média é de dois pisos 
acima do solo, conforme ponto 1 da deliberação toma da em reunião de Câmara de 
10/11/2003. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

N.º 0952/04 PROCº N.º 517/04 Retirado 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0953/04  LIND. N.º 12/04 - (fl. - 112) 

De L.N.MOLDES, LDA, com sede na E.N. 356-1, freguesia de Maceira, 
acompanhado de um ofício do Ministério da Economia – Direcção Regional do Centro, 
referente ao pedido de nomeação de um representante legal por forma a integrar o grupo de 
trabalho ao abrigo do art.º 24.º do Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial 
(RELAI), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/07/04, delibera, por 
unanimidade nomear para integrar o Grupo de Trabalh o acima referido, o Sr. Eng.º 
João Carlos Mendes Pinto, Chefe da 2.ª Divisão de O bras Particulares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0954/04 PART. N.º 178/02 - (fl. - 26) 

De MARIA DO CÉU PEREIRA RODRIGUES, residente na Rua Pintor Alves 
Cardoso, n.º 17 – 3.º d.º - Caneças, acompanhado de uma exposição acerca da 
beneficiação higiénica do prédio sito no Largo Cândido dos Reis, n.º 18A – 2.º esq.º, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a pela requerente em 
26/03/04, e na sequência da deliberação tomada em r eunião de 03/11/03, delibera, por 
unanimidade notificar o proprietário do imóvel, ao abrigo do disposto na alínea c) do 
n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Sete mbro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 
de Janeiro, n.º 1 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 329-B/00, de 23 de Dezembro, e  art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Le i n.º 177/01, de 4 de Junho, para 
no prazo de 90 dias proceder à execução das obras n ecessárias, de modo a corrigir 
as deficiências existentes no edifício e constantes  no Auto de Vistoria n.º 62/03, do 
qual deverá ser dado conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da deliberação tomada à 
requerente. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

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

Senhor Vice-Presidente apresentou a seguinte relação: 

 

 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.000992(8) 
 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.000993(9) 
 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.000994(10) 
 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.000995(11) 
 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.000996(12) 
 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.000997(13) 
 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.000998(14) 
 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 0955/04 PROC.º LOT. N.º 24/77- (fl.75) 

De Herdeiros de Júlia da Câmara Oliveira de Azevedo, acompanhado de um 
requerimento de MARIA FERNANDA DE SOUSA VERÍSSIMO DE AZEVEDO  E OUTRAS 
residente na Av. Heróis de Angola n.º 83 – 3.º Esq em Leiria, (em representação de 
Herdeiros de Júlia da Câmara Oliveira Azevedo) a solicitar a aprovação da alteração ao 
Lote 4 do loteamento sito em Quinta dos Ferreiros, freguesia de Santa Eufémia que 
consistem: 

a) Na redução da área do lote de 5.950 m² para 4.383,79 m²; 

b) Na reformulação do polígono de implantação e respectivos afastamentos; 

c) No aumento de 1 piso em cave, destinado a estacionamento e arrumos; 

d) Na alteração de uso do rés-do-chão que inicialmente se encontrava como 
arrumos para passar a constar como habitação. 

Decorreu o período de discussão pública nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99 de 16 de Dezembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 04 de 
Junho, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 30.06.2004 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 0956/04 PROC.º INF. N.º 1/2004 (fl. 13) 

De FERNANDO DA SILVA PEREIRA E OUTRA  residente na Rua de Santo 
António n.º 133, freguesia de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar 
informação da viabilidade de Loteamento num terreno situado em Casal de Santo António, 
freguesia de Leira, acompanhado da seguinte informação da Divisão de Urbanismo: 

 “Trata-se de um pedido de viabilidade de loteamento num terreno inserido em espaço 
urbano e/ou urbanizável, em área habitacional ou residencial de acordo com a Planta de 
Ordenamento do PDM de Leiria. O terreno encontra-se ainda em zona de protecção à BA5. 
Para o local encontra-se em elaboração o PP Leiria Norte. 
Analisado o processo verifica-se que no mesmo não é apresentada a certidão da 
conservatória do registo predial, nem o extracto da Planta à Esc.1/10.000 do PDM e não se 
encontra instruído de acordo com o n.º 2 do Artigo 1.º da Portaria n.º 1110/2001 de 19 de 
Setembro para efeitos de informação prévia. 
No entanto e face à quase inexistente informação técnica apresentada pelo requerente 
apenas se poderá informar que o terreno se insere em área habitacional de média 
densidade. O pedido de informação técnica a apresentar ou o loteamento a apresentar deve 
ser instruído de acordo com a legislação em vigor, ficando condicionado aos pareceres que 
as entidades vierem a emitir. 
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Encontrando-se presente no processo a informação da equipe do estudo do PP Leiria Norte, 
poderá a mesma ser comunicada ao requerente.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo de 30.06.04 deli bera, por unanimidade dar 
conhecimento da referida informação, bem como da in formação emitida pela Equipa 
P.P. Leiria Norte. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

T - 217/97 - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-MERCADO  DE SANTANA. - 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MENOS. 

N.º 0957/04 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 menos no valor de €29.693,35 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a menos no val or de €29.693,35 + IVA devendo 
dar-se conhecimento à firma A SOCOLIRO – CONSTRUÇÕE S, S.A. 

** 

T – 104/98 - EXECUÇÃO DE UM COLECTOR PLUVIAL NA E.N . 113, JUNTO À C+S 
CORREIA - MATEUS – POUSOS. - APROVAÇÃO DE ESTUDO DE  REVISÃO DE 
PREÇOS. 

N.º 0958/04 Pela firma JOSÉ CEREJO SANTOS – Construção Civil e Obras Públicas, e 
confirmado pelo Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o Estudo 
de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição N.º s 1; 2 e 3, da obra supra, no 
valor de €8.306,80 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
D.O.M. delibera, por unanimidade aprovar o estudo d e revisão de preços apresentado 
no valor de €8.306,80  + IVA. 

** 

T – 104/98 - EXECUÇÃO DE UM COLECTOR PLUVIAL NA E.N . 113, JUNTO À C+S 
CORREIA - MATEUS – POUSOS. - INFORMAÇÃO SOBRE TRABA LHOS A MENOS. 

N.º 0959/04 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 menos no valor de €16.316,90 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a menos no val or de €16.316,90 + IVA devendo 
dar-se conhecimento à firma JOSÉ CEREJO SANTOS – Co nstrução Civil e Obras 
Públicas.  
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** 

T – 223/98 - DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DE S. ROMÃO - APROVAÇÃO DE 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS. 

N.º 0960/04 Pela firma CVM – CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA., e confirmado 
pelo Departamento de Obras Municipais. foi presente para aprovação o Estudo de Revisão 
de Preços respeitante aos Autos de medição N.º s 1; 2; 3, 4T+; 5; 6; 7; 8 e 9 da obra supra, 
no valor de €18.914,59 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais. delibera, por una nimidade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €18.914,5 9 + IVA. 

** 

T – 163/99 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA ESTAÇÃO – M ARRAZES - 
RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO . 
N.º 0961/04 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação do 
Departamento de Obras Municipais para proceder à rectificação da deliberação da Câmara 
Municipal de Leiria de 30.06.2003  e proceder à celebração da respectiva Adenda ao 
Contrato de trabalhos a mais  n.º 37/2003 de 06 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade rectificar 
a deliberação n.º 1213/2003 da reunião da Câmara Mu nicipal de Leiria realizada em 
30.06.2003, acta n.º 24, assim: 

onde se lê “aprovar e autorizar a realização dos tr abalhos a mais a preços 
de proposta no valor €11.045,55 e trabalhos a mais a preços acordados no valor de 
€62.701,76 o que perfaz o total de €73.747,31 + IVA ” deve ler-se “aprovar e autorizar a 
realização dos trabalhos a mais a preços de propost a no valor de €11.024,54 e 
trabalhos a mais a preços acordados no valor de 62. 701,76 o que perfaz o total de 
73.726,30 + IVA”. 

Mais delibera, autorizar a celebração da respectiva  adenda ao contrato n.º 
37/2003 de 06 de Agosto de 2003. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

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 0962/04 Retirado 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 0963/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 02 de Julho de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €2.991.729,07, sendo de Operações 
Orçamentais €2.100.905,89 e de Operações de Tesouraria €890.823,18. 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

PAGAMENTOS  
N.º 0964/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 28 de Junho a 2 de Julho de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 5143, 5144, 5149, 5374, 5477, 5677, às Ordens de Pagamento de 
Tesouraria n.ºs: 297 a 305, 307, 308, 310 a 324, 326, 327, 331, e às Ordens de Pagamento 
de Facturas n.ºs: 3884, 4578, 4651, 4653, 4684, 4761, 4803, 4827, 4838, 4843, 4875, 4876, 
4926, 4939, 4941, 4962, 4976, 4977, 5104 a 5106, 5108, 5109, 5118, 5120, 5167, 5168, 
5204, 5206, 5208 a 5211, 5233, 5243, 5251, 5252, 5279, 5290, 5292, 5293, 5325, 5377 a 
5382, 5384 a 5386, 5392, 5393, 5397, 5412, 5413, 5416, 5420, 5421, 5424, 5428, 5433, 
5436, 5443, 5445 a 5449, 5467, 5472, 5474, 5476, 5479, 5480, 5482, 5483, 5486, 5489, 
5490, 5496, 5500, 5517, 5518, 5534, 5543 a 5545, 5552, 5556, 5558, 5561 a 5563, 5583, 
5584, 5611 a 5615, 5617 a 5619, 5621, 5625, 5627, 5629, 5631, 5634, 5635, 5637, 5638, 
5640, 5651 a 5670, 5672 a 5676, 5678, 5681, 5684 a 5687, 5689, 5690, 5693, 5695 a 5700, 
5708, 5709, 5759, 5838 no valor total de €1.785.538,79. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

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

N.º 0965/04 Retirado 

** 

XVIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 
RATIFICAÇÃO 

N.º 0966/04 Presentes as propostas para a 18.ª modificação às Grandes Opções do Plano 
e ao Orçamento para o presente ano de 2003, que se consubstanciam na 18.ª alteração, 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 un animidade aprovar a 
18.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2003, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de €240.177,42 cada e a 
18.ª modificação ao Orçamento para o presente ano d e 2003, com inscrições/reforços 
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e diminuições/anulações no montante de €161.782,42 cada, tal como proposto, de 
acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

VOTO DE PESAR 

N.º 0967/04 Pelo Sr. Vice-Presidente foi apresentad a uma proposta no sentido de ser 
concedido um  voto  de profundo pesar, ao funcionár io desta Câmara Municipal, 
António Manuel Vieira Bento, pelo falecimento de se u irmão, tendo a Câmara  
deliberado por unanimidade concordar. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES JUVENIS LOCAIS – PEDIDO DE APOIO 
(ENTFE – 2112/2004) 

N.º 0968/04 Pela “FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis Locais”, com 
morada na Rua do Almada, n.º 679, 1.º A, Salas 101/2/3, 4050 – 039 Porto, contribuinte 
fiscal n.º 503968250, foi presente o ofício com a ENTFE.2112/04, no qual solicita apoio para 
o “Jovens na Rota do Portugal Europeu”, a realizar na Praia do Pedrógão, Freguesia de 
Coimbrão, Concelho de Leiria. 

O “Jovens na Rota do Portugal Europeu” representa uma iniciativa que, através de um 
“Infobus”, visa promover a informação informal e directa juntos dos jovens, abordando 
temáticas nacionais e europeias e que, logisticamente, comporta uma viatura ligeira com 
caixa fechada, que, transformada em stand, ocupa uma área não superior a 50m2 

Considerando que: 
- a Federação Nacional das Associações Juvenis Locais é representativa das 

associações juvenis de âmbito local e das suas federações regionais; 
- a Federação Nacional das Associações Juvenis Locais promove o associativismo 

enquanto instrumento de participação activa dos jovens na vida das comunidades 
locais e agentes de desenvolvimento, estimula a educação cívica, democrática e 
associativa dos jovens; 

- a realização desta iniciativa no Concelho de Leiria visa a descentralização de acções 
de informação e esclarecimento, que, através de um “Infobus”, terão lugar por alguns 
Distritos de Portugal; 

- constitui um privilégio para os jovens residentes e veraneantes na Praia do 
Pedrógão aceder, de forma informal e directa, a informação relevante e do seu 
interesse, enquanto cidadãos em formação cívica e académica; 

- representa para a Praia do Pedrógão uma oportunidade de promoção da mesma no 
contexto da competitividade turística e social. 
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Tendo em conta o interesse municipal da realização da iniciativa “Jovens 
na Rota do Portugal Europeu”, a Câmara delibera por  unanimidade no uso da 
competência conferida pela alínea b), do n.º 4 do a rt.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, assumir o custo de 10 refeições, a ter lu gar no dia 19 de Julho do corrente, 
no valor máximo de €100,00 (Cem Euros), encargo ess e a saldar directamente ao 
estabelecimento comercial a indicar pela entidade p roponente, bem como facultar um 
ponto de energia eléctrica, para efeitos de desenvo lvimento da actividade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 851/04 DE 14 DE JUN HO 

N.º0969/04 No âmbito dos subsídios da acção social , a atribuição do subsídio à 
Comissão Fabriqueira da Igreja do Soutocico foi redigida de forma incorrecta. Desta forma, 
onde se lê  ENTIDADE - COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA DO SOUTOCICO dever-
se-á ler FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ARRABAL 

 
A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 

unanimidade concordar com a respectiva rectificação  da deliberação n.º 0851/04 da 
Acta n.º 21 de 14 de Junho. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ABATE DAS VIATURAS COM AS MATRÍCULAS CR-23-93 E IV- 16-22 

N.º 0970/04 Presente a informação registada pelo n.º INT. 2001/7923 proveniente do 
Chefe de Divisão de Equipamentos, Materiais e Oficinas, Eng.º Francisco Morais, onde é 
referido o elevado estado de degradação e conservação das viaturas Land Rover com a 
matrícula CR-23-93 e Ford Transit com a matrícula IV-16-22,  pelo que propõe o seu abate. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade de 
acordo com a competência que lhe é conferida na alí nea e) do n.º 1 do art.º 64 da Lei 
n.º 169/99, autorizar o abate das viaturas menciona das.  

Mais delibera ordenar aos Serviços do Património pa ra procederem ao 
abate das mesmas no inventário municipal e proceder  ao cancelamento das 
respectivas matrículas, junto da Direcção-Geral de Viação. 

** 

ENTIDADE PRETENSÃO VALOR ATRIBUIÇÃO 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
ARRABAL 

Obras de restauro e embelezamento da 
Igreja do Soutocico  €27.500,00 €3.500,00 
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PONTO NÚMERO DEZ 

CEMITÉRIO – PROPOSTA DE RESTITUIÇÃO DE TAXA (ENT. 1 4052/04) 
N.º 0971/04 Presente o processo referente à concessão de sepultura perpétua n.º 815, e, 
de acordo com o que foi requerido, foi analisado como sendo um pedido de compra de 
terreno para sepultura perpétua no Cemitério Municipal de Leiria, o qual depois do 
Despacho de Decisão de deferimento do pedido, foi paga, pelo DIR n.º 13245, de 
2004/06/07, a taxa prevista na Tabela de Taxas e Licenças, art.º 13.º, n.º1 - €835,95 e o 
Imposto do Selo previsto no n.º1.1 da respectiva Tabela - 0,8% - €6,69. Quando a 
funcionária se preparava para elaborar o respectivo Alvará da Concessão, verificou que não 
poderia ser a concessão de terreno dado tratar-se de uma sepultura que já era perpétua e, 
portanto já tinha sido anteriormente adquirida, conforme veio a constatar pelo Alvará que 
entretanto a requerente apresentou. Havendo lapso, quer da requerente, quer dos Serviços, 
que não confirmaram previamente o pedido, deverá ser restituída a importância total de 
€842,64 (sendo €835,95 de taxa e € 6,69 de Imposto do Selo) e paga, pela requerente, a 
taxa devida pelo averbamento do Alvará, isto é, €11,87 (art.º 16.º, n.º1, alínea b). 

A Câmara, delibera, por unanimidade restituir à Sr. ª Maria Luísa da Silva 
Teixeira Dias, a importância total de €842,64  (sen do €835,95 de taxa e €6,69 de 
Imposto do Selo). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ALARGAMENTO DO  HORÁRIO D E 
FUNCIONAMENTO (ENTFE. 2136/04) 

N.º 0972/04 Presente o requerimento de Lavrador & Silva a solicitar o alargamento do 
horário de funcionamento até às 6h00m do dia seguinte, da Discoteca “Sushi Club & Café”, 
sita no Alto do Vieiro, em Leiria, nos dias 3, 10, 17 de Julho do corrente ano, do qual consta 
o Despacho da Sr.a Presidente, de 2004/07/02 a deferir o pedido apenas para o dia 3. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 2004/07/02 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 3 de  Julho do corrente ano. 

Mais delibera deferir também o pedido para os dias 10 e 17 do mesmo mês 
de Julho, a título excepcional, nos termos do n.º1,  do art.º 6.º, do Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor ne ste Município, por o 
estabelecimento não se situar em zonas residenciais .  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS AFECTOS  AO TRANSPORTE EM TÁXI (ENT.16521/04 e 
11817/04) 

N.º 0973/04 Para os efeitos previstos no art.º 12.º do Dec. Lei n.º 251/98, de 11/08, e ao 
abrigo do art.º 6.º, n.º 1, do Regulamento do Transporte Público de Passageiros – 
Transporte em TÁXI, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 30 de Dezembro 
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de 2002, são presentes os seguintes pedidos de substituição de veículos afectos ao 
transporte em táxi: 

 ESTACIONAMENTO 

REQUERENTE MATRÍCULA 
ANTERIOR 

MATRÍCULA 
ACTUAL LOCAL FREGUESIA 

Táxis CB de Leiria, Lda. 73-99-MV 65-59-XL Alqueidã o Boavista 

Joaquim Pedro Ribeiro, Lda. 03-82-PP 75-75-VU   Leiria     Leiria 

A Câmara, considerando que os veículos em causa reú nem as 
características constantes da Portaria n.º 227-A/99 , de 15 de Abril, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 1522/02, de 19/12, c onforme consta dos respectivos 
livretes, delibera por unanimidade deferir os pedid os, nos termos do art.º 6.º, n.º 1, do 
Regulamento do Transporte Público de Passageiros – Transporte em Táxi.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 1054 – PEDIDO  DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA.  

N.º 0974/04 Retirado 

** 

EPN - ESCOLA DE PAIS NACIONAL – DELEGAÇÃO DE LEIRIA  - SUBSÍDIO 
N.º 0975/04 Presente o ofício da EPN – Escola de Pais Nacional – Delegação de Leiria, 
com ENT 18839/04,acompanhado do Plano de Actividades 2003/2004, solicitando um 
subsídio para poder continuar a desenvolver as suas actividades. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e atendendo a 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 l) do 
n.º 1 conjugada com a alínea b) do n.º 4, ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 , de 11 de Janeiro, é 
competência dos órgãos do município apoiar ou compa rticipar nas actividades 
complementares no âmbito de projectos educativos, b em como apoiar actividades de 
interesse municipal, delibera, por unanimidade atri buir um subsídio no valor de 
€1.000,00, à EPN – Escola de Pais Nacional – Delega ção de Leiria (Contribuinte n.º 
502377402), para apoio ao desenvolvimento das respe ctivas actividades. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

INCUBADORA DE EMPRESAS - DESPACHO DA SR.ª PRESIDENT E RELATIVAMENTE 
À ALTERAÇÃO DE ÚLTIMA HORA À PROPOSTA DE REGULAMENT O INTERNO DA 
INCUBADORA DE EMPRESAS (ART.º 8 N.º 1). 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SENHORA PRESIDENTE DA CÂ MARA, DE 29 DE 
JUNHO DE 2004, RELATIVO À RECTIFICAÇÃO DO N.º 1 DO ART .º 8.º DA PROPOSTA 
DE REGULAMENTO INTERNO DA INCUBADORA DE EMPRESAS 
N.º 0976A/04 Presente o despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 
relativo à rectificação do n.º 1 do Artigo 8.º do Regulamento Interno da Incubadora de 
Empresas 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar nos te rmos do disposto no n.º 
3 do art.º 137.º do Código do Procedimento Administ rativo, o despacho proferido pela 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, e m 29 de Junho de 2004, relativo à 
redacção do n.º 1 do Artigo 8.º da Proposta de Regu lamento Interno da Incubadora de 
Empresas, o qual abaixo se transcreve e passa a faz er parte integrante da presente 
deliberação. 

“DESPACHO 

Isabel Damasceno Campos, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, passo a rectificar, o 
abrigo do n.º 2 do art.º 148.º do Código do Procedimento Administrativo, a redacção dada 
ao n.º 1 do art.º 8.º do Regulamento Interno da Incubadora de Empresas. 
Assim, onde se lia no n.º 1 do Artigo 8.º “1 - A CAA é constituída pelo director executivo da 
IDD, por um analista económico-financeiro e por um perito na área científica da tecnologia 
de base do candidato, estes nomeados pelo director executivo”, passa ler-se “1 – A CAA é 
constituída pelo director executivo da Incubadora Dom Dinis, por um analista económico-
financeiro e por um perito na área científica da tecnologia de base do candidato, estes 
nomeados pelo conselho de administração sob proposta do director executivo. 
Leiria, 29 de Junho de 2004.” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

INCUBADORA DOM DINIS – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO D O 
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 
PROPOSTA DE REGULAMENTO INTERNO DA INCUBADORA DE EM PRESAS 

N.º 0976B/04 Presente os Estatutos e a Proposta de Regulamento Interno da Incubadora 
Dom Dinis – Associação para a Promoção do Empreendedorismo e Novas Tecnologias 

A Câmara, na sequência da deliberação por si tomada , em 5 de Julho de 
2004, que ratifica o despacho da Sr.ª Presidente da  Câmara Municipal de Leiria, 
proferido em 29 de Junho de 2004 e rectifica o n.º 1 do Artigo 8.º da Proposta de 
Regulamento Interno da Incubadora de Empresas, e, d a deliberação tomada pela 
Assembleia Municipal em sua sessão, de 29 de Junho de 2004, que aprovou os 
Estatutos e Proposta de Regulamento Interno da Incu badora de Empresas, delibera 
por unanimidade conferir poderes à Sr.ª Presidente da Câmara Municipal para 
outorgar a escritura pública de constituição da Inc ubadora Dom Dinis – Associação 
para a Promoção do Empreendedorismo, Inovação e Nov as Tecnologias. 

Mais delibera,  nos termos e para efeitos do disposto no artigo 38 dos 
estatutos, designar para integrar a comissão instal adora  da Incubadora  Dom Dinis – 
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Associação para a Promoção do Empreendedorismo, Ino vação e Novas Tecnologias, 
a Senhora Presidente,Dr.ª Isabel Damasceno Campos e m representação do Município 
de Leiria 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
N.º 0977/04 Presente o protocolo de Delegação de Competências a celebrar com a Junta 
de Freguesia de Marrazes, para execução de obras em equipamentos desportivos. 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  
OBJECTO : Requalificação do Campo de Futebol dos Pinheiros 
Considerando ser convicção deste Município que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas 
de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
Verificando-se que a Junta de Freguesia de Marrazes tem como prioridade a melhoria dos 
equipamentos existentes, é celebrado o presente protocolo entre o Município de Leiria, 
representada pela Sra. Presidente Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e a 
Junta de Freguesia Marrazes, representada pela Sr.ª Presidente da Junta, Dr.ª Sofia 
Carreira para execução da obra “Requalificação do Campo de Futebol dos Pinheiros”, que 
se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Requalificação do Campo de Futebol dos 
Pinheiros”, a executar na freguesia de Marrazes. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de Marrazes a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de Marrazes, 
assegurando o respectivo financiamento, no montante de €15.000,00 (quinze mil euros), 
com IVA incluído. 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 
1 – Compete ao Município de Leiria : 
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a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Marrazes, sempre que esta o 
solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

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

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

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

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

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

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

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

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo  

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

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais  

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

Cláusula Sétima 
Dúvidas e Omissões  

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

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

A Câmara, depois de analisar o protocolo em epígraf e e nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99,  de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições em matéria de Tempos Livres e Desporto, delibera, por 
unanimidade aprová-lo nos termos da alínea c) do n. º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro e submetê-lo à Assembleia Municip al para aprovação, em 
conformidade com a alínea s) do n.º 2 do art.º 53.º  da referida Lei. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

CONTRATO-PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTU RAL E 
RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS (ATLETA DE ELITE) 
N.º 0978/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA , foi presente o 
Contrato-Programa em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “CONTRATO-PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CUL TURAL E 
RECREATIVA DO BAIRRO DOS ANJOS 

(ATLETA DE ELITE) 
Considerandos 

O Desporto de Alta Competição é, reconhecidamente, factor de divulgação da prática 
generalizada do desporto e campo de identificação e projecção de motivações e interesses 
locais, regionais e nacionais. Daí que os praticantes que a ele acedem constituam, pelo seu 
exemplo de entrega ao treino e alcance de resultados de nível nacional e internacional, um 
referencial para a população em geral e a juventude em particular, contribuindo por esta via 
para que o desporto seja progressivamente entendido como elemento de formação integral 
dos cidadãos.  

O Concelho de Leiria assiste, a uma cada vez maior afirmação de praticantes e equipas no 
panorama desportivo nacional, nomeadamente através da conquista, cada vez mais 
frequente, de títulos e de recordes em provas nacionais, e da presença em provas 
internacionais ao serviço de selecções nacionais; 

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

O investimento no desporto de Alta Competição constitui também um importante veículo 
promocional para o Município de Leiria e, um instrumento de afirmação do poder e dinâmica 
do Concelho de Leiria. 
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Estas razões ditaram a aprovação pelo Município de Leiria no âmbito do P.A.A.D. de um 
apoio específico para o rendimento desportivo, no entanto e apesar desse apoio ser um 
instrumento importante para a generalidade destes praticantes, não responde, face á 
evolução verificada e ao seu caracter operacional abrangente, às necessidades específicas 
de uma elite de atletas que entretanto surgiram em alguns Clubes do Concelho.   

Entre estes Clubes está a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro 
dos Anjos, através das excelentes prestações desportivas da seu atleta Paulo Jorge dos 
Santos Bernardo na modalidade Atletismo / Lançamento do Disco. 

Neste sentido, entende a Câmara Municipal de Leiria que deve ser estabelecido 
um protocolo de apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (ATLETA DE ELITE)”, com 
o clube Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, com o objectivo 
de permitir que este assegure um conjunto de condições que possibilitem, especificamente, 
ao atleta Paulo Jorge dos Santos Bernardo manter e melhorar a sua prestação desportiva  
na modalidade de Atletismo / Lançamento do Disco, permitindo que este permaneça entre a 
ELITE do Atletismo Nacional e Internacional. 
Assim, entre:  
O Município de Leiria, adiante designado ML, com sede em Leiria, representada pela Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno, na qualidade de Primeira 
Outorgante, 
e 
A Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, adiante designada BA, 
com sede em Leiria, representado pelo Sr. Presidente da Direcção, Sr. Mário Monteiro, na 
qualidade de Segundo Outorgante, 
estabelece-se o seguinte Contrato-Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 
Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder ao BA, em 
função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte do atleta de elite 
Paulo Jorge dos Santos Bernardo. 

Cláusula 2ª 
Obrigações do BA 

O BA compromete-se a assegurar que a seu atleta Paulo Jorge dos Santos Bernardo: 

1. Mantenha o vinculo contratual com o BA até ao final do ano de 2004; 
2. Desenvolva os seus treinos habitualmente em instalações/espaços do Concelho de 

Leiria; 
3. Se disponibilize para participar em acções directa e/ou indirectas de promoção do 

desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pelo Município de Leiria. 
4. Manifeste de forma explicita, sempre que prestar declarações públicas sobre a sua 

actividade desportiva, o apoio dado pelo Município de Leiria para a sua preparação; 
5. Identificar e usar sempre que possível no equipamento ou material de treino o Brasão do 

Município; 
6. Cumpra um Plano de Preparação de forma a : 

a) Manter o Estatuto Alta Competição – Escalão B no ano de 2004; 
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b) Manter o titulo de Recordista de Portugal no Lançamento do Disco durante o ano de 
2004; 

c) Participação na Taça da Europa; 
d) Participação no Campeonato Ibero-Americano; 
e) Pódio no Campeonato Ibero-Americano (três primeiros); 
f) Conquistar o titulo de Campeão de Portugal; 
g) Melhorar o recorde pessoal; 
h) Participação nos Jogos Olímpicos Atenas 2004; 
i) Semifinalista no Lançamento do Disco dos Jogos Olímpicos Atenas 2004; 
j) Finalista no Lançamento do Disco dos Jogos Olímpicos Atenas 2004 (não cumulativo 

com o ponto i)). 
Cláusula 3ª 

Contrapartidas do Município de Leiria 
1. O Município de Leiria compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do 

cumprimento das seguintes etapas : 
a) Manutenção do Estatuto Alta Competição – Escalão B no ano de 2004 – €1.250,00 

(Mil duzentos e cinquenta euros) ; 
b) Manutenção do titulo de Recordista de Portugal no Lançamento do Disco durante o 

ano de 2004  - €1.250,00 (Mil duzentos e cinquenta euros) ; 
c) Participação na Taça da Europa  - €250, 00 (Duzentos e cinquenta euros);  
d) Participação no Campeonato Ibero-Americano – €500,00 (Quinhentos euros);  
e) Pódio no Campeonato Ibero-Americano (três primeiros) – €500,00 (Quinhentos 

euros);  
f) Campeão de Portugal no Lançamento do Disco – €250,00 (Duzentos e cinquenta 

euros);  
g) Melhorar o recorde pessoal – €250,00 (Duzentos e cinquenta euros);  
h) Participação nos Jogos Olímpicos Atenas 2004 - €1.000,00 (Mil euros);  
i) Semifinalista do Lançamento do Disco nos Jogos Olímpicos Atenas 2004 - €1.500,00 

(Mil e quinhentos euros);  
j) Finalista do Lançamento do Disco nos Jogos Olímpicos Atenas 2004 (não cumulativo 

com o ponto i)) - €2.500,00 (Dois mil e quinhentos euros).  

Cláusula 4ª  
Fim / Devolução do Apoio 

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

a) Doping; 
b) Condutas anti-desportivas; 
c) Condutas ética, moral e socialmente reprováveis; 
d) Não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2ª; 
e) A interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2004. 
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Cláusula 5ª  
Caracter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva do atleta Paulo Jorge dos Santos Bernardo, não 
passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos 
apoios a atribuir ao BA como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6ª 
Disponibilidade dos Apoios  

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

Cláusula 7ª 
Imposto do Selo 

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

Cláusula 8ª 
Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Junho de 2004 a 31 de Dezembro de 
2004.” 

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da lei n.º159/99, de 14 de Setembro  delibera por unanimidade autorizar a 
celebração do Contrato-Programa com a Associação De sportiva Cultural e Recreativa 
do Bairro dos Anjos (Atleta de Elite). 

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

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE (ATLE TA DE ELITE) 
N.º 0979/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA , foi presente o 
Contrato-Programa em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE VIDIGALENSE 
(ATLETA DE ELITE) 

Considerandos 

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

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

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

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

Entre estes Clubes está a Juventude Vidigalense, através das excelentes prestações 
desportivas da sua atleta Vânia Sofia de Sousa Silva, na modalidade Atletismo / 
Lançamento do Martelo. 

Neste sentido, entende o Município de Leiria que deve ser estabelecido um protocolo de 
apoio designado por “CONTRATO-PROGRAMA (ATLETA DE ELITE)”, com o clube 
Juventude Vidigalense com o objectivo de permitir que este assegure um conjunto de 
condições que possibilitem, especificamente, à atleta Vânia Sofia de Sousa Silva manter e 
melhorar a sua prestação desportiva  na modalidade de Atletismo / Lançamento do Martelo, 
permitindo que esta permaneça entre a ELITE do Atletismo Nacional e Internacional. 

Assim, entre:  
O Município de Leiria, adiante designado por ML, com sede em Leiria, representado pela 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno, na qualidade de 
Primeira Outorgante, 
e 
A Juventude Vidigalense, adiante designada por JV, com sede em Leiria, representada pelo 
Sr. Presidente da Direcção, Dr. Paulo Reis, na qualidade de Segunda Outorgante,é 
celebrado o presente Contrato-Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 
Objecto 

O presente Contrato-Programa tem como objecto definir os apoios a conceder à JV, em 
função do cumprimento de um conjunto de objectivos específicos por parte da atleta de elite 
Vânia Sofia de Sousa Silva. 

Cláusula 2ª 
Obrigações da JV 

A JV compromete-se a assegurar que a sua atleta Vânia Sofia de Sousa Silva : 
4. Mantenha o vinculo contratual com a JV até ao final do ano de 2004; 
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5. Desenvolva os seus treinos habitualmente em instalações/espaços do Concelho de 
Leiria; 

6. Se disponibilize para participar em acções directa e/ou indirectas de 
promoção do desporto no Concelho promovidas e/ou apoiadas pelo Município de Leiria 

7. Manifeste de forma explicita, sempre que prestar declarações públicas sobre a sua 
actividade desportiva, o apoio dado pela Câmara Municipal de Leiria para a sua 
preparação; 

7. Identificar e usar sempre que possível no equipamento ou material de treino o Brasão do 
Município; 

6. Cumpra um Plano de Preparação de forma a : 
a) Manter o Estatuto Alta Competição – Escalão Preparação Olímpica Semifinalista no 

ano de 2004; 
b) Manter o titulo de Recordista de Portugal no Lançamento do Martelo durante o ano de 

2004; 
c) Participação na Taça da Europa; 
d) Participação no Campeonato Ibero-Americano; 
e) Pódio no Campeonato Ibero-Americano (três primeiros); 
f) Conquistar o titulo de Campeã de Portugal; 
g) Melhorar o recorde pessoal; 
h) Participação nos Jogos Olímpicos Atenas 2004; 
i) Semifinalista no Lançamento do Martelo dos Jogos Olímpicos Atenas 2004; 
j) Finalista no Lançamento do Martelo dos Jogos Olímpicos Atenas 2004 (não 

cumulativo com o ponto i)). 
Cláusula 3ª 

Contrapartidas da CML 
2. A CML compromete-se a disponibilizar os seguintes apoios, em função do cumprimento 

das seguintes etapas : 
a) Manutenção do Estatuto Alta Competição – Escalão Preparação Olímpica 

Semifinalista no ano de 2004 – €3.000,00 (Três mil euros);  
b) Manutenção do titulo de Recordista de Portugal no Lançamento do Martelo durante o 

ano de 2004  - €1.250,00 (Mil duzentos e cinquenta euros) ; 
c) Participação na Taça da Europa  - €250,00(Duzentos e cinquenta euros);  
d) Participação no Campeonato Ibero-Americano – €500,00 (Quinhentos euros);  
e) Pódio no Campeonato Ibero-Americano (três primeiros) – €500,00 (Quinhentos 

euros);  
f) Campeã de Portugal do Lançamento do Martelo – €250,00 (Duzentos e cinquenta 

euros);  
g) Melhorar o recorde pessoal no Lançamento do Martelo – €250,00 (Duzentos e 

cinquenta euros);  
h) Participação nos Jogos Olímpicos Atenas 2004 - €1.000,00 (Mil euros) ; 
i) Semifinalista do Lançamento do Martelo nos Jogos Olímpicos Atenas 2004 - 

€1.500,00 (Mil e quinhentos euros);  
j) Finalista do Lançamento do Martelo nos Jogos Olímpicos Atenas 2004 (não 

cumulativo com o ponto i)) - €2.500,00 (Dois mil e quinhentos euros).  
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Cláusula 4ª  
Fim / Devolução do Apoio 

O Município reserva-se no direito de terminar e/ou exigir a devolução dos apoios já 
concedidos sempre que ocorram as seguintes situações : 
a) Doping; 
b) Condutas anti-desportivas; 
c) Condutas ética, moral e socialmente reprováveis; 
d) Não cumprimento dos pontos previstos na Clausula 2ª; 
e) A interrupção da actividade desportiva antes do final da época de 2004; 

Cláusula 5ª  
Caracter não-cumulativo dos Apoios 

As despesas com a actividade desportiva da atleta Vânia Sofia de Sousa Silva, não 
passíveis de serem apoiadas através do PAAD (Rendimento Desportivo), no âmbito dos 
apoios a atribuir à JV como resultado da sua candidatura anual. 

Cláusula 6ª 
Disponibilidade dos Apoios  

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

 
Cláusula 7ª 

Imposto do Selo 

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

Cláusula 8ª 
Duração 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Junho de 2004 a 31 de Dezembro de 
2004.” 
 

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

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

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DO DISTRITO  DE LEIRIA 

N.º 0980/04 Pelo Senhor Vereador  do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, foi presente o 
Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 
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 “PROTOCOLO  

Considerando: 

Que a Ginástica é uma das modalidades que tem grande implantação no Concelho de 
Leiria; 
Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 
eventos que promove; 
Que a importância da prática desportiva nas camadas jovens, é amplamente reconhecida 
como fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças; 
Impõe-se: 

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

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

Porque: 

A Associação de Ginástica do Distrito de Leiria, é a representante de todos os clubes ou 
colectividades que no Distrito de Leiria praticam competições oficiais de ginástica; 
A Associação de Ginástica do Distrito de Leiria tem desempenhado um papel preponderante 
no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 
A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, 
tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas 
próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 
competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

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

e 

A Associação de Ginástica do Distrito de Leiria, adiante designada por AGDL, com sede em 
Leiria, representada pelo Presidente da Direcção, Dr. Pedro Lopes, na qualidade de 
segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de desenvolvimento da Ginástica 
que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

1.   Proporcionar o desenvolvimento da Ginástica no Concelho de Leiria; 
2.   Promover a prática desportiva regular; 
3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências da AGDL) 

1. Realizar o Festival de Ginástica da AGDL nos dias 5 e 6 de Junho de 2004; 
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2. Participar no Torneio Nacional Inter-Selecções de Trampolins e Desportos Acrobáticos; 
3. Colaborar com o ML na operacionalização de algumas actividades de iniciativa 

municipal , nomeadamente, na modalidade de Ginástica; 
4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 

o brasão da CML e a descrição “Com o apoio do Município de Leiria 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da CML) 

1. Disponibilizar gratuitamente as infra-estruturas desportivas da CML, necessárias para a 
operacionalização das actividades protocoladas; 

2. Assegurar o transporte, para a deslocação da comitiva participante no Torneio Nacional 
Inter-Selecções de Trampolins e Desportos Acrobáticos; 

3. Apoiar financeiramente a AGDL em todas as suas competências consignadas   na 
Cláusula Segunda do presente protocolo com a verba de €500,00 (quinhentos euros); 

4. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da AGDL no valor de €498,80 
(quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos), suportar 50% das despesas 
mensais de água e luz da respectiva sede e, respectivas actualizações. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 
- €500,00 após a realização do Festival de Ginástica da AGDL previsto no ponto 1. da 

Cláusula   Segunda; 
- Desbloqueamento das verbas protocoladas no ponto 4. da Cláusula Terceira mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede e, respectivos 
comprovativos de despesas de água e luz. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Validade) 

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

CLÁUSULA SEXTA 
(Casos Omissos) 

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Imposto do Selo) 

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

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

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



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.0001018(34) 
 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DA REPÚBLICA DA III SÉRIE, ELIMINADOS POR 
DELIBERAÇÃO DE CÂMARA N º 2477/03, DE 2003-12-29 

N.º 0981/04 Presente uma carta do Sr. Luís de Abreu e Sousa, solicitando a aquisição dos 
Diários da República da III Série, referente aos anos de 1971 a 1996, eliminados por 
deliberação de Câmara n º 2477/03, de 2003.12.29, acompanhada de uma informação da 
Técnica Profissional de Arquivo Especialista Principal que a seguir se transcreve: 

“A avaliação, selecção e eliminação dos documentos das autarquias locais, é regulada pela 
Portaria n º 412/01, de 17 de Abril. Nos termos do art.º 6º da referida Portaria “a decisão 
sobre o processo de eliminação deve atender a critérios de confidencialidade e 
racionalidade de meios e custos”. 

Na Tabela de Selecção anexa à referida Portaria não constam os Diários da República, por 
não serem considerados documentos de arquivo, a decisão para a sua eliminação prendeu-
se sobretudo pela hipertrofia documental, esgotamento de espaços físicos e racionalização 
do ciclo de vida dos documentos. 

Mais informo que estamos a aproveitar as lombadas dos 314 livros de D.R. III Série 
eliminados, para encadernação dos D.R. da I e II Série, facto este, que só. torna os livros 
disponíveis a partir de Julho de 2004. 

Face ao exposto se a Câmara optar por vender ou oferecer os 314 livros de D.R. III Série 
(1976-1996) torna-se necessário revogar a sua deliberação n º 2477/03, aprovada em 
reunião de 03/12/29, que deliberou por unanimidade, autorizar a inutilização, por 
reciclagem, dos referidos documentos.” 

A Câmara, delibera por unanimidade revogar a sua de liberação n º 2477/03, 
de 29 de Dezembro de 2003, que autorizou a inutiliz ação, por reciclagem dos Diários 
da República – III Série de 1971 a 1996, e oferecer  os referidos Diários ao Sr Luís de 
Abreu e Sousa, uma vez que iriam para reciclagem se m contrapartida financeira para 
o Município. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

LEIRIA A MARCHAR – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – RATIFIC AÇÃO DE DESPACHO 

N.º 0982/04 Presente a informação interna INT-2004/8093, da qual consta o Despacho de 
30 de Junho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, relativa à necessidade de aprovar as 
alterações ao trânsito para a realização das Marchas Populares. 

A cidade de Leiria prepara-se para receber a edição de 2004 das Marchas Populares. 
Acontecimento de importância no concelho, ao qual aderiram 8 agrupamentos, e com ampla 
procura pelos seus habitantes, tem como palco natural a área central da cidade, em frente 
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ao antigo edifício do Banco de Portugal. Este ano o percurso das Marchas Populares será o 
seguinte: 

o Concentração Parque de Estacionamento situado entre o Mercado Municipal 
e o Rio Lis; 

o Rua Cidade de Maringá; 
o Avenida Heróis de Angola; 
o Largo 5 de Outubro de 1910. 

No âmbito deste evento foram programadas várias alterações ao trânsito, de forma a 
permitir a preparação e a realização do espectáculo: 
 
Dia 1 de Julho: 

• 00h00 - Fecho do Parque de Estacionamento do Largo 5 de Outubro de 1910 
(Banco de Portugal) para montagem das bancadas. Este parque continuará fechado 
até às 07h00 de dia 2004-07-06; 

Dia 3 de Julho: 

• 00h00 - Fecho do Parque de Estacionamento do Largo 5 de Outubro de 1910 (Largo 
do Papa Paulo VI) para o desfile. Este parque continuará fechado até às 02h00 de 
dia 2004-07-04; 

• Final do Mercado de Levante - Fecho do Parque de Estacionamento situado entre o 
Mercado Municipal e o Rio Lis para o desfile. Este parque continuará fechado até às 
22h00 de dia 2004-07-03 

• 21h00 – Inicio das alterações ao trânsito: 
o Fecho ao trânsito da Praça Goa Damão e Diu, no final da Ponte Afonso 

Zuquete; 
o Fecho ao trânsito da Avenida D. João III, no sentido Avenida Sá Carneiro – 

Praça do Emigrante; 
o Fecho ao trânsito da Avenida Cidade de Maringá; 
o Fecho ao trânsito da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, excepto 

transportes públicos; 
o Fecho ao trânsito da Rua D. Afonso Henriques e Rua Cónego Costa; 
o Fecho ao trânsito da Rua Miguel Bombarda; 
o Fecho ao trânsito do Largo das Forças Armadas; 
o A Rua da Vitória será utilizada apenas para escoar o trânsito originado pelo 

Parque de Estacionamento Subterrâneo do edifício “O Paço”; 
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Percurso das Marchas Populares e plano de sinalização das alterações ao trânsito 

O acesso dos veículos da Rodoviária do Tejo ou de outras empresas transportadoras de 
passageiros no terminal, assim como dos táxis, só será possível através da Rua Capitão 
Mouzinho de Albuquerque, Rua Coronel Teles Sampaio Rio e Avenida Heróis de Angola 
(troço efectuado em sentido inverso). 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho da Sr.ª 
Presidente, de 30 de Junho, encarregando os Serviço s responsáveis de dar 
cumprimento à deliberação, devendo ser dado conheci mento à PSP, Rodoviária do 
Tejo, Bombeiros Municipais (Comando de Operações), INEM e taxistas.  

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMBATENTES DA GRANDE GUE RRA, RUA 
COMANDANTE ALMEIDA HENRIQUES E RUA MACHADO CASTRO ( T120/99) - 
ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO . 

N.º 0983/04 Terão início no dia 15 de Julho as obras de requalificação da Avenida 
Combatentes da Grande Guerra, Rua Comandante Almeida Henriques e Rua Machado 
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Castro (T-120/99). Estas obras, inseridas no Programa URBCOM, dão continuidade às 
intervenções realizadas pela Câmara Municipal de Leiria no Centro Histórico, com o 
objectivo de reabilitar o espaço público, dotando-o de infraestruturas modernas. 

Decorrente das obras, com um prazo previsível de 120 dias, haverá condicionalismos e 
alterações ao trânsito automóvel. Foi objectivo da Câmara Municipal a minimização dos 
incómodos, pelo que os trabalhos serão realizados em troços distintos, permitindo o acesso 
aos que não estão a ser intervencionados. 

O primeiro troço a ser intervencionado é o da Avenida Combatentes da Grande Guerra, que 
se situa entre a Rotunda de Santana e o Edifício dos Correios. Neste período as alterações 
serão as seguintes: 

• Av. Combatentes da Grande Guerra – Troço fechado ao trânsito entre a Rotunda 
de Santana e o Edifício dos Correios; 

• Rua Eng. Duarte Pacheco – inversão de sentido. O sentido de circulação passa a 
ser entre a Av. Combatentes da Grande Guerra e a Rua João de Deus; 

• Rua João de Deus - inversão de sentido. O sentido de circulação passa a ser 
entre a Rua Eng. Duarte Pacheco e a Rua Dr. Correia Mateus; 

• Rua Dr. Correia Mateus – inversão de sentido. O sentido de circulação passa a 
ser entre a Rua João de Deus e a Av. Combatentes da Grande Guerra; 

Durante os primeiros 5 dias a Rua João de Deus ficará sem saída, por motivo de trabalhos a 
efectuar na Rotunda de Santana. 

 A Câmara , delibera, por unanimidade concordar com o exposto, 
encarregando os Serviços responsáveis de dar cumpri mento à deliberação, devendo 
ser dado conhecimento à PSP, Rodoviária do Tejo, Bo mbeiros Municipais (Comando 
de Operações), INEM e taxistas.  

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - RATIFICAÇÃ O 

N.º 0984/04 Presente o pedido do Agrupamento de Escolas D. Dinis com a ENT.16578/04 
a solicitar a cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva para o dia 23 de Junho 
e já autorizado por despacho do Sr. Vereador da Cultura, Dr. Vítor Lourenço. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber a por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Vítor Lour enço que autorizou a cedência do 
Teatro José Lúcio da Silva ao Agrupamento de Escola s D. Dinis, a expensas próprias. 

** 

SUBSÍDIO À SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL DOS POUSOS 

N.º 0985/04 Presente um ofício da Confraria de Nossa Senhora da Encarnação  com a 
ENT.18140/04 em que é solicitado apoio financeiro para parte do pagamento à Filarmónica 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2004.07.05 

.0001022(38) 
 

da Sociedade Artística Musical dos Pousos que vai actuar nas Festas da Padroeira de Leiria 
– Nossa Senhora da Encarnação.  

Tratando-se de um evento com bastante relevo na cidade, tanto no campo 
religioso como no socio-cultural e considerando a inegável qualidade da Filarmónica em 
questão e a sua permanente disponibilidade para integrar eventos organizados pela Câmara 
Municipal,  propõe-se a atribuição de um apoio extraordinário de €450,00 à Sociedade 
Artística Musical dos Pousos, utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2004, na 
Rubrica 0802/040701-0299 -159 (Apoios a organismos promotores de cultura – Outros 
Apoios). 

Câmara apreciou a informação sobre a atribuição de um apoio 
extraordinário à Sociedade Artística Musical dos Po usos para custear parte de uma 
actuação na Festa de Nossa Senhora da Encarnação – Padroeira da Cidade de Leiria, 
e considerando que a importância socio-cultural de que esta actividade se reveste,  
delibera por unanimidade ao abrigo da alínea  a) do  n.º 4 do art.º 64.º  da  Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro,  atribuir à Sociedade Ar tística Musical dos Pousos um 
apoio de €450,00. 

** 

SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA NOSSA SENHORA DA P IEDADE 

N.º 0986/04 Presente um ofício da Igreja Paroquial de Monte Real com a ENT.15763/04) 
em que é solicitado apoio financeiro para parte do pagamento à Sociedade Filarmónica 
Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo que vai actuar nos tradicionais Festejos em 
Honra de S. João Baptista.  

Tratando-se de um evento com bastante relevo em Monte Real, tanto no campo 
religioso como no socio-cultural, promovendo a animação da única estância termal do nosso 
Concelho e considerando a inegável qualidade da Filarmónica em questão e a sua 
permanente disponibilidade para integrar eventos organizados pela Câmara Municipal,  
propõe-se a atribuição de um apoio extraordinário de €350,00 à Sociedade Filarmónica 
Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo, utilizando para isso a  verba prevista no 
Plano para 2004, na Rubrica 0802/040701-0299 -159 (Apoios a organismos promotores de 
cultura – Outros Apoios). 

A Câmara apreciou a informação sobre a atribuição d e um apoio extraordinário 
à Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Piedade de  Monte Redondo para custear 
parte de uma actuação nas Festas de S. João Baptist a em Monte Real, e considerando 
que a importância socio-cultural de que esta activi dade se reveste, nomeadamente no 
campo da animação termal, delibera por unanimidade ao abrigo da alínea  a) do n.º 4 
do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,   atribuir à Sociedade Filarmónica 
Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo, um apoio  de €350,00. 

** 

APOIO AO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE S. ROMÃO – A QUISIÇÃO DE CD’S 

N.º 0987/04 Presente um ofício do Grupo de Danças e Cantares de S. Romão com a 
ENT.20141/04 em que é solicitada a aquisição de alguns exemplares do CD lançado 
recentemente, como forma de apoio ao grupo. 
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Este grupo mantém com a Câmara Municipal uma forte ligação, cumprindo de 
forma sempre correcta e com qualidade, o protocolo já celebrado em 1999 que prevê 
actuações em Lares e Instituições de Solidariedade Social. 

Os grupos de música popular são, desde sempre, grandes promotores da música 
portuguesa, recolhendo, preservando e divulgando as raízes do nosso povo. 
Considerando que os repertórios de música popular devem ser conhecidos por todos os que 
não têm oportunidade de assistir às actuações dos grupos, pensamos que a melhor forma 
de apoiar a iniciativa é a aquisição de alguns exemplares do CD referido. 
Nesse sentido, propõe-se a aquisição ao Grupo de Danças e Cantares de S. Romão, de 
150 CD’s, no valor de €1.500,00, utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2004, 
na Rubrica 0802/040701-0204 -153 (Apoios a organismos promotores de cultura – Grupos 
de Música Tradicional Portuguesa). 

A Câmara apreciou a informação e tendo em conta a c olaboração prestada 
à Câmara pelo Grupo de Danças e Cantares de S. Romã o e a importância da 
divulgação da música popular, delibera por unanimid ade ao abrigo da alínea  a) do n.º 
4 do art.º 64.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setemb ro,  adquirir ao Grupo de Danças e 
Cantares de S. Romão, 150 exemplares do seu CD, pel o valor de €1.500,00. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ABRIGO DO PROTOCOLO- GRUP O DE DANÇAS E 
CANTARES DE S. ROMÃO 

N.º 0988/04 No âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria e o 
Grupo de Danças e Cantares de S. Romão, foram cumpridos pelo grupo em 2003 os 
objectivos propostos, nomeadamente no que diz respeito à animação para a terceira Idade, 
com espectáculos em vários locais do Concelho de Leiria, para além de actuações fora do 
Concelho, contribuindo para a divulgação do mesmo. 

Tendo em conta  que o pagamento dos encargos assumidos no Protocolo têm 
por base a animação para a terceira idade cujos espectáculos  se realizam, na sua maioria 
nas festas de Natal dos Lares e Centros de Dia e algumas durante a época balnear, o seu 
pagamento reporta-se ao ano anterior.  

Assim,  propõe-se que seja atribuído ao Grupo de Danças e Cantares de S. 
Romão, um apoio no montante de €3.990,38, previsto no Protocolo existente, referente ao 
ano de 2003, utilizando para isso a verba inscrita no Plano para 2004, na Rubrica 
0802/040701-0204-153 (Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Grupos de Música 
Tradicional Portuguesa).  

A Câmara apreciou a informação sobre a atribuição d e um apoio anual ao 
Grupo de Danças e Cantares de S. Romão, de acordo c om o estabelecido no 
Protocolo e tendo em conta as características desta  animação, apoiando cultural e 
socialmente grupos etários específicos, delibera po r unanimidade ao abrigo da alínea 
a)  do n.º 4 art.º 64.º Lei n.º 169/99, de 18 de Se tembro,  atribuir  um apoio no valor de 
€3.990,38  ao  Grupo de Danças e Cantares de S. Rom ão,  para pagamento do apoio 
referente ao ano de 2003. 

** 

PONTO NÚMERO DEZOITO 
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PROCESSO DE INQUÉRITO MANDADO INSTAURAR POR DELIBER AÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA DATADO DE 15 DE DEZEMBRO  DE 2003 

N.º 0989/04 Presente o Processo de Inquérito referido em epígrafe, que se contém em 
1085 (mil e oitenta e cinco) folhas, mandado instaurar por Deliberação da Câmara Municipal 
de Leiria, tomada em sua reunião de 15 de Dezembro de 2003, acompanhado do respectivo 
relatório. 

A Câmara Municipal de Leiria, de acordo com o relatório final elaborado pela 
inquiridora do processo, em especial no que respeita às conclusões e à proposta de decisão 
nele apresentadas, analisou a proposta no sentido de concordar com o relatório final do 
processo. 

A Câmara, depois de analisar o processo em epígrafe  e tendo em conta as 
conclusões enunciadas no relatório, deliberou, medi ante escrutínio secreto, por 
unanimidade, concordar com a proposta formulada pel a inquiridora do processo no 
relatório final, o qual aqui se dá por reproduzido na íntegra, e mandar ARQUIVAR O 
PROCESSO, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 87.º do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração (Central, R egional e Local) e do n.º 2 do 
artigo 277.º do Código de Processo Penal, porquanto  da prova testemunhal e 
documental nele produzida não resultaram elementos para o apuramento de quem 
foram os agentes dos factos descritos na Informação  n.º 35/ARM/DEMO/2002.  

A Câmara delibera ainda que a presente deliberação seja notificada à 
inquiridora do processo, nos termos do n.º 2 do art igo 69.º do Estatuto Disciplinar, 
devendo a notificação ser acompanhada de fotocópia autenticada da presente acta e 
do Relatório Final do Processo de Inquérito . 

 

** 

ENCERRAMENTO 

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

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 5 de Julho de 2004 

 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


