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ACTA N.º 50 
Aos vinte e três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dois, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara 
Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o 
ENG.º ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA, para apresentação dos processos de 
obras particulares e por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º ADAIL SILVA. 

** 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães esteve ausente da reunião por motivos 
devidamente justificados. O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque ausentou-se às quinze horas e 
trinta minutos, depois de ser discutido e votado o Ponto Número Cinco. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 16 de Dezembro cuja leitura foi dispensada por 
ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua 
redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram quinze horas, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 1055/97 LEIRINEGÓCIOS, LDA. 

 689/01 RAMIRO RODRIGUES DE JESUS FRANCISCO 

 678/02 RAÚL DOS SANTOS GAMEIRO E OUTRA 

 700/02 MANUEL MARQUES DA PONTE 

 925/02 PORTUCEL EMBALAGEM-EMPRESA PRODUTORA DE EMBALAGEM DE 
CARTÃO, SA 

 1021/02 MANUEL MENDES SIMÕES 

 1186/02 FILIPE DA COSTA NEVES 

 1334/02 AMÉRICO PEREIRA MARQUES E OUTRO 

 1376/02 MANUEL FRANCISCO FERNANDES CARVALHEIRO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

 67/02 JOAQUIM JOSÉ ENCARNAÇÃO CARVALHO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

 8/89 FIRMA LAGOA & COMPANHIA, LDA. 

 13/98 INFRALEIRIA – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PARA 
LOTEAMENTO: 

   6/02 ROBERTO MANUEL COUTINHO DE OLIVEIRA CHARTERS DE AZEVEDO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- PUBLICIDADE – ADRIANO DA SILVA GOMES - RENOVAÇÃO (ENT.27349/00) 

- PUBLICIDADE – SHEL PORTUGUESA, LDA. (ENT.7586/02) 

- PUBLICIDADE – ERMELINDA II CABELEIREIROS, LDA. (ENT.30360/01) 
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- TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO LUGAR CATIVO DE PRODUTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO FALCÃO 
(ENT.16469/02) 

- TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DAS BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL 
(ENT.16470/02) 

- TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO TALHO NO MERCADO MUNICIPAL 
(ENT.28251/02) 

- TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA LOJA NO MERCADO MUNICIPAL 
(ENT.24377/02) 

- TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL 
(ENT.11711/02) 

PONTO NÚMERO SEIS 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E AO ORÇAMENTO DE 2002 – 
10.ª MODIFICAÇÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM QUALQUER INTERESSE E COM PRAZOS DE 
CONSERVAÇÃO JÁ PRESCRITOS – INFORMAÇÃO DO ARQUIVO 

PONTO NÚMERO OITO 

- DIA DA IRREVERÊNCIA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A 
RODOVIÁRIA DO TEJO, SA – NOVO CIRCUITO URBANO DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS NO NATAL 

PONTO NÚMERO DEZ 

- JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DE 
AUTOCARRO DA CML 

- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DE 
AUTOCARRO DA CML 

- GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOEIRENSE - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DE AUTOCARRO DA CML 

- ESCOLA DO 1.º CEB DE ARRABAL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DE 
AUTOCARRO DA CML 

- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

- ESCOLA DO 1.º CEB DE MONTE REAL N.º 2 - TELEFONE 
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PONTO NÚMERO ONZE 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 01945/02, ACTA N.º 42, de 2002.10.28 – 
PROJECTO INTERMUNICIPAL V SEMANA DAS MARIONETAS 

- SUBSÍDIOS AOS RANCHOS FOLCLÓRICOS – PROTOCOLO 

- APOIO AOS CORAIS 

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO LEIRICANTA E GRUPO TRADIÇÕES 

** 

PONTO NÚMERO UM 
N.º 2254/02 PROC.º N.º 1055/97 - (fl. - 831) 

De LEIRINEGÓCIOS – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, LD A, com 
sede na Rua do Paço, n.º 8, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alterações de um 
edifício habitacional e comercial, situado na Rua Pêro Alvito, n.ºs 17 e 21, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/02, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito no 
edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
2.º apresentar alçado posterior rectificado relativ amente à cota do 

arruamento, de acordo com o projecto inicialmente a provado. 

** 

N.º 2255/02 PROC.º N.º 689/01 - (fl. - 39) 

De RAMIRO RODRIGUES DE JESUS FRANCISCO, residente na Avenida da 
Liberdade, n.º 1275 – Barreiro, freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura 
de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 11 – Maligueira – 
Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera por unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura da moradia e muros acima referidos,  condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emi tido pela DRAOT – 
Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do T erritório do Centro (do qual 
deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º apresentar corte abrangendo a totalidade da pro priedade e o eixo do 
arruamento, para esclarecimento face à topografia d o mesmo, e com indicação do 
perfil do terreno existente e o proposto, bem como das cotas dos diversos pisos; 

3.º apresentar alçados dos muros de vedação cotados , não devendo a 
altura dos muros confinantes com o arruamento exced er 1,5m nem os laterais 
exceder 2,0m de altura; 
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4.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

Mais delibera informar que, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento, garantindo a 
largura do passeio previsto. 

** 

N.º 2256/02 PROC.º N.º 678/02 - (fl. - 64) 

De RAUL DOS SANTOS GAMEIRO E OUTRA, residente na Rua Paulo VI, n.º 
59, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos acerca da proposta de indeferimento 
efectuada nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 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 em Olhalvas, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm das resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e tendo em conta a infor mação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 17/12/02, del ibera por unanimidade indeferir a 
pretensão ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 177/01, de 4 de Junho, pelos 
motivos já referidos na deliberação tomada em 12/08 /02, nomeadamente no que se 
refere ao número de pisos e altura do edifício, não  se enquadrando no local dada a 
sua volumetria e, interferindo com o cone de voo de  aproximação ao heliporto do 
hospital de Santo André. 

** 

N.º 2257/02 PROC.º N.º 700/02 - (fl. - 58) 

De MANUEL MARQUES DA PONTE, residente na Estrada da Estação, n.º 111 
– Sismaria, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para construção de edifícios habitacionais, a 
levar a efeito em Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 18/12/02, 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 Áreas Habitacionais ou 
Residenciais de Média Densidade. 

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: 
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1.º a solução proposta não se enquadra urbanísticamente no local quanto à 
tipologia e volumetria de ocupação face ao existente na envolvente, devendo as construções 
a edificar localizar-se junto ao arruamento e com profundidade de ocupação semelhante ao 
existente na zona; 

2.º o projecto não cumpre com o disposto no art.º 60.º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente aos afastamentos do limite da propriedade do lado 
Nascente/Norte, para igual ocupação na propriedade confinante; 

3.º são propostas várias construções na mesma propriedade, não se 
esclarecendo quais os elementos comuns face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/94, de 25 
de Outubro, devendo no caso de se pretender edifícios independentes, efectuar-se 
operação de loteamento; 

4.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, no que se refere a: 

4.1 art.º 22.º (relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 
incêndios); 

4.2 n.º 2 do art.º 28.º (parede guarda fogo na cobertura); 
4.3 alínea c) do n.º 3 do art.º 46.º (condições de acesso a edifícios, 

relativamente à largura do acesso à edificação). 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho.” 

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

** 

N.º 2258/02 PROC.º N.º 925/02 - (fl. - 71) 

De PORTUCEL EMBALAGEM - EMPRESA PRODUTORA DE EMBALAGE M 
DE CARTÃO AS. , com sede em Albarraque, freguesia de Rio de Mouro - Sintra, referente 
ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para 
legalização da alteração/ampliação levada a efeito nas instalações industriais, situadas na 
Estrada dos Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/02, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da l egalização da alteração/ampliação 
levada a efeito nas instalações industriais acima r eferidas, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde; 
2.º cumprir com o indicado na licença de utilização  do Domínio Hídrico; 
3.º apresentar projectos de especialidade, bem como  calendarização 

referente à totalidade das obras (executadas e a ex ecutar), no prazo seis meses; 
Mais delibera dar conhecimento ao requerente, do pa recer emitido pela 

FAP – Força Aérea Portuguesa. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 50 de 2002.12.23 

.002050-(7) 

N.º 2259/02 PROC.º N.º 1021/02 - (fl. - 39) 

De MANUEL MENDES SIMÕES, residente na Estrada dos Marinheiros, 
C.P.200, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma habitação bifamiliar, a 
levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada em Barriscos, 
freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 18/12/02, 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 Áreas Habitacionais ou 
Residenciais de Média Densidade. 

Analisado o processo 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 limite da propriedade sobrepõe-se ao indicado relativamente ao edifício 
confinante e, face ao constante no processo de obras n.º 1230/94 nomeadamente do lado 
Norte/Nascente; 

2.º de acordo com os elementos constantes no processo, o edifício confinante 
do lado Norte não confronta a Poente com arruamento público, não existindo assim acesso 
para uma das parcelas resultantes do destaque proposto, sendo ainda indicado na certidão 
relativa à propriedade horizontal que o logradouro do lado Poente é comum a todas as 
fracções, não constando no mesmo ónus de utilização pública ou eventual servidão de 
passagem; 

3.º a área indicada no documento de posse não se encontra de acordo com o 
indicado nos elementos gráficos; 

4.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto nos art.ºs 62.º e 60.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente ao logradouro e afastamento à 
extrema, face aos vãos propostos e para igual ocupação na propriedade confinante, 
respectivamente; 

5.º o proposto não cumpre com a totalidade dos aspectos previstos no art.º 15.º 
do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril (relativamente à câmara corta-fogo). 

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 
177/01, de 4 de Junho”. 

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

** 
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N.º 2260/02 PROC.º N.º 1186/02 - (fl. - 46) 

De FILIPE DA COSTA NEVES, residente na Rua do Pinhalzinho, Lote 3, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de um edifício habitacional, a levar a efeito em 
Leiria-Gare, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 18/12/02, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“ Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício no local acima indicado. 

Para o local foram já anteriormente apresentados os pedidos de licenciamento 
de edifício com os processos n.º 2024/88, 2367/90, 971/92 e 1275/99, não tendo os mesmos 
merecido aprovação dado que, e tal como referido na deliberação de câmara de 19/09/01 
(processo n.º 1275/99) o proposto interferia com a área de cedência do loteamento n.º 
15/76. 

Verifica-se que no pedido agora apresentado se mantém a ocupação do espaço 
de cedência do loteamento acima referido, com o piso –1. 

Assim, em face do exposto mantém-se o indicado nas informações anteriores 
emitindo-se parecer desfavorável e, propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do 
disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho”. 

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

** 

N.º 2261/02 PROC.º N.º 1334/02 - (fl. - 38) 

De AMÉRICO PEREIRA MARQUES E OUTRO, residente na Avenida Marquês 
de Pombal, N.º 338 – 1.ºB, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de um bloco 
comercial e habitacional, a levar a efeito em Sismaria, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 18/12/02, 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 de Equipamento. 

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 projecto apresentado não cumpre com o disposto no art.º 52.º do 
Regulamento do PDM, dado que a área se insere em Zona de Equipamento, sendo apenas 
permitida a instalação de equipamentos de interesse público. 

2.º não esclarece quanto ao limite exacto da propriedade, não sendo as plantas 
à escala 1/200 e 1/1.000 apresentadas, totalmente coincidentes quanto ao mesmo; 

3.º o projecto não cumpre com o disposto no art.º 59.º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à altura do edifício; 
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4.º não esclarece quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos previstos 
no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

5.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto no art.º 1360.º do Código 
Civil, relativamente às propriedades confinantes; 

6.º não é proposto o alargamento do arruamento, considerando-se que deveria 
prever-se uma faixa de rodagem com 3,0m acrescido de 1,50m medidos ao eixo do 
arruamento actualmente existente. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho” 

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

** 
N.º 2262/02 PROC.º N.º 1376/02 - (fl. - 39) 

De MANUEL FRANCISCO FERNANDES CARVALHEIRO, residente na Rua 
das Fontaínhas, n.º 17, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da ampliação levada 
a efeito numa moradia unifamiliar, situada na Rua da Arieira, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/02, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade apr ovar o projecto de arquitectura da 
legalização da ampliação levada a efeito na moradia  acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar declaração válida da inscrição do au tor do projecto em 
Associação Pública de Natureza Profissional. 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 
N.º 2263/02 INF. N.º 67/02 - (fl. - 16) 

De JOAQUIM JOSÉ ENCARNAÇÃO CARVALHO, residente na Rua do Olival, 
n.º 7, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de informação prévia sobre viabilidade de 
construção de um barracão destinado a oficina de bate-chapas, a levar a efeito em Sampão, 
freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 18/12/02, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“ Trata-se do pedido de informação prévia relativamente à construção de um 
edifício destinado a oficina. 

Na propriedade em causa verifica-se a existência de uma outra edificação 
destinada a habitação. 

Nestas condições e, verificando-se que o proposto visa a divisão da propriedade 
com construção de edificação independente e isolada da construção existente, não se 



 

CMLeiria/Acta n.º 50 de 2002.12.23 

.002053-(10) 

considera de viabilizar o pretendido podendo eventualmente elaborar-se pedido de 
loteamento, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

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 
177/01, de 4 de Junho”. 

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

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 
N.º 2264/02 PROC.º LOT. N.º 8/89 (fl 243) 

De LAGOA & COMPANHIA , LDA. , com sede em Agodim - Colmeias, 
acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção definitiva das obras de infra-
estruturas do loteamento situado em Vale Sepal, freguesia de Pousos. 

De acordo com as informações dos SMAS, EDP, Divisão de Espaços Verdes 
(folha 244) e Departamento de Obras Municipais (folha 253) poderá ser considerada a 
recepção definitiva das infra-estruturas e o respectivo cancelamento da parte restante das 
garantias bancárias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 18.12.02  delibera por unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante das garantias bancárias n.º 32526 00097 e n.º 3252600098, emitidas 
pelo Banco Comercial Português SA, em 24/07/92 e n. º 12501493.90.001 e n.º 
12501493.90.003 emitidas pelo Finibanco, SA, em 24/ 06/96, devendo para o efeito ser 
elaborado o respectivo auto de recepção. 

** 
N.º 2265/02 PROC.º LOT. N.º 13/98- (fl 712) 

De Infraleiria Promoção Imobiliária Lda, acompanhado de um requerimento 
de PERVEDANT – PERFIS E VEDANTES, LDA. , com sede na Zona Industrial dos Pousos 
Lote 17, freguesia de Pousos a solicitar a aprovação da alteração ao loteamento sito em 
Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

Trata-se de uma rectificação da cota de soleira do lote 7 que consta com uma 
cota de 117,10m para passar a constar com uma cota de 117,70m. 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a alteraç ão proposta. 

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 
N.º 2266/02 PROC.º INF. N.º 6/02. Retirado. 

** 
PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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PONTO NÚMERO CINCO 

PUBLICIDADE - ADRIANO DA SILVA GOMES - RENOVAÇÃO (E NT. 27349/00) 

N.º 2267/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação da licença de publicidade que se encontra colocada na Almuinha Grande, lote 17, 
loja C, freguesia de Marrazes. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE - SHELL PORTUGUESA, LDA. (ENT. 7586/02)  

N.º 2268/02 Presente o processo em que a Firma acima mencionada requer licenciamento 
para instalação de painel promocional no seu posto de abastecimento sito na Estrada 
Nacional 113, lugar de Cardosos, freguesia de Arrabal. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – ERMELINDA II CABELEIREIROS, LDA. (ENT . 30360/01) 

N.º 2269/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, referente ao licenciamento de 
publicidade de letras soltas a colocar nas suas instalações sitas na Rua de S. Francisco, n.º 
24, em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO LUGAR CATIVO DE PR ODUTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO F ALCÃO 
(ENT.16469/02)  

N.º 2270/02 Presente o requerimento de Francisco Clemente Lemos, residente na Rua de 
Sampão, freguesia de Marrazes, exercendo a actividade de vendedor permanente de 
produtos hortofrutícolas com uma viatura ligeira no Mercado de Venda por Grosso do 
Falcão, a solicitar a transferência, para seu nome, do lugar de que era titular seu pai Manuel 
Lemos Ramalhão, em virtude de este ter falecido. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a trans missão para Francisco 
Clemente Lemos, do direito de ocupação do referido lugar, nos termos do n.º 2, do 
art.º 16.º do Regulamento do Mercado de Venda por G rosso do Falcão. 

** 
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TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DAS BANCAS NO MERCADO  MUNICIPAL 
(ENT.16470/02) 

N.º 2271/02 Presente o requerimento de Francisco Clemente Lemos, residente na Rua de 
Sampão, freguesia de Marrazes, a solicitar a cedência do direito de ocupação das bancas 
n.ºs 236, 237, 238 e 239 do Mercado Municipal de Leiria, em virtude do falecimento do seu 
pai Manuel Lemos Ramalhão, anterior titular desse direito. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia do direito de 
ocupação das bancas acima mencionadas, nos termos d o n.º 1, do art.º 13.º do 
Regulamento dos Mercados e Feiras em vigor neste co ncelho. 

** 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO TALHO NO MERCADO M UNICIPAL (ENT. 
28251/02) 

N.º 2272/02 Retirado. Agendar para a próxima reuniã o. 

** 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA LOJA NO MERCADO MU NICIPAL 
(ENT.24377/02) 

N.º 2273/02 Retirado. Agendar para a próxima reuniã o.  

** 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL 
(ENT.11711/02) 

N.º 2274/02 Presente o requerimento de José Domingues residente em Rua  Principal, n.º 
1, Chancelaria, Torres Novas, a solicitar a cedência do direito de ocupação das bancas n.ºs 
432 e 433 do Mercado Municipal de Leiria, a favor de Orlando Matias das Neves, residente 
na rua do Freixieiro, Chancelaria, concelho de Torres Novas. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia do direito de 
ocupação das bancas acima mencionadas nos termos do  art.º 10.º do Regulamento 
dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria. 

A autorização de cedência das referidas bancas é on erosa, importando, 
para o interessado o pagamento à Câmara Municipal, de uma taxa de cedência 
correspondente a vinte mensalidades da taxa normal de utilização, nos termos do art.º 
11.º do referido Regulamento. 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

RESUMO TESOURARIA 

N.º 2275/02 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 20 de Dezembro de 2002, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €5.526.551,87, sendo de Operações 
Orçamentais €4.824.810,47 e de Operações de Tesouraria €701.741,40. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 2276/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente, no período de 16 a 20 de Dezemb ro, correspondente às 
autorizações n.ºs: 4321, 4325, 4511, 5301,5485, 552 1, 5793 a 5796, 5804, 5845, 6451, 
7936, 7937, 7939 a 7945, 7948 a 7951, 7954 a 7960, 7962, 7988, 8171, 8172, 8174 a 8180, 
8182, 8184, 8185, 8223, 8224, 8270, 8471, 8476, 8686, 8699, 8807 a 8822, 9020, 9055, 
9188, 9314, 9315, 9392, 9457, 9670, 9678 a 9688, 9692 a 9698, 9707 a 9717, 9720, 9722 a 
9726, 9728 a 9730, 9734 a 9736, 9738 a 9773, 9786, 9826, 9830 a 9841, 9860, 9886 a 
9898, 9919 a 9921, 9927 a 9955, 9959 a 9961, 9966, 9968 a 9990, 9993 a 10003, 10006, 
10007, 10009 a 10013, 10015, 10018 a 10022, 10025 a 10028, 10030 a 10034, 10036, 
10038, 10049, 10063 a 10066, 10074. 10075, 10077 a 10083, 10085 a 10087, 10091 a 
10094, 10102, 10103, 10131, 10132 no total de € 978 .046,26. 

** 

MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E AO ORÇAMEN TO DE 2002 – 10.ª 
MODIFICAÇÃO 

N.º 2277/02 Presentes as propostas para a 10.ª modificação às Grandes Opções do Plano 
e ao Orçamento para o presente ano de 2002, que se consubstanciam na 9.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 
10.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2002, com 
inscrições/reforços no montante de cento e noventa e quatro mil e cem euros e 
diminuições/anulações no montante de duzentos e oit enta e três mil cento e trinta e 
cinco euros, e a 10.ª modificação ao Orçamento para  o presente ano de 2002, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de trezentos e oitenta mil 
novecentos e sessenta e cinco euros cada, tal como proposto, 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. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM QUALQUER INTERESSE E C OM PRAZOS DE 
CONSERVAÇÃO JÁ PRESCRITOS 

N.º 2278/02 Presente uma informação do Arquivo que a seguir se transcreve: 
“Nos termos dos artigos 1.º, 2.º e 7.º da Portaria n.º 412/01, de 17 de Abril, e 

disposições da tabela de selecção, procedeu-se à avaliação e selecção dos documentos a 
seguir identificados, por perda de valor administrativo, não lhes sendo reconhecido nenhum 
valor secundário: 

 
N º 

Orde
m 

N.º de 
Refª da 
Tabela 

 

Título da Série 
ou Subsérie 

N º e tipo 
de 

unidades 
de 

instalação 

 
 
Suporte 

 
 
Datas extremas 

 
 

Metragem 
(m/l) 

1 29 Aferições - Mapas mensais de taxas cobradas 1 caixa papel 1990 0,05m 

2 31 Aferições - Recibos de verificações periódicas 24 
caixas 

papel 1986-1990 2,24m 

3 102 Aquisições e Aprovisionamento - Duplicados 
de requisições internas 

12 
caixas 

papel 1976-1987 1,12m 

4 103 Aquisições e Aprovisionamento - Guias de 
movimento de materiais em armazém 

112 
caixas 

papel 1981-1987 12,30m 

5 138 Arquivo Municipal - Requisições de 
documentos 

4 
caixas 

papel 1993/1997 0,36m 

6 251 Contabilidade - Conta corrente da receita 9 
caixas 

papel 1986-1995 67,20m 

7 254 Contabilidade - Diário da despesa 12 
caixas 

papel 1986-1991 1,17m 

8 255 Contabilidade - Diário da receita 12 
caixas 

papel 1986-1997 67,50m 

9 259 Contabilidade - Guias de anulação de receita 
virtual 

103 
caixas 

papel 1986-1997 6,00m 

10 260 Contabilidade - Guias de débito 4 
caixas 

papel 1986-1991 0,41m 

11 261 Contabilidade - Guias de receita eventual 181 
caixas 

papel 1986-1991 17,11m 

12 261 Contabilidade - Guias de receita virtual 67 
caixas 

papel 1986-1991 9,98m 

13 262 Contabilidade – Guias de reposição abatidas 
nos pagamentos 

1 caixa papel 1987-1997 0,09m 

14 263 Contabilidade - Ordens de pagamento 
(duplicados) 

54 
caixas 

papel 1986-1991 4,91m 

15 264 Contabilidade - Requisições 16 
caixas 

papel 1988-1991 1,50m 

16 271 Contencioso Fiscal - Processos de contra-
ordenação 

9 
caixas 

papel 1987-1991 0,76m 

17 273 Contencioso Fiscal - Processos executivos 
findos por anulação 

6 
caixas 

papel 1968-1989 0,52m 

18 274 Contencioso Fiscal - Processos executivos 
findos por cobrança 

55 
caixas 

papel 1968-1991 2,93m 

19 275 Contencioso Fiscal - Processos executivos 
findos por julgados em falha 

27 
caixas 

papel 1966-1991 2,47m 
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20 277 Contencioso Fiscal - Registo de custas 10 
livros 

papel 1962-1990 0,25m 

21 284 Contencioso Fiscal - Relações de relaxe 21 
caixas 

papel 1957-1966 
1971-1989 

1,79m 

22 297 Eleições - Cadernos eleitorais (duplicados) 11 
Cad. 

papel 1975-1976 0,53m 

23 335 Expediente - Protocolo de documentos 5 livros papel 1978-1997 0,11m 
24 409 Mercados e Feiras - Conta corrente com 

cobradores 
48 

livros 
papel 1964-1998 1,25m 

25 412 Mercados e Feiras - Guias de receita 
(triplicados) 

7 
caixas 

papel 1990-1991 0,61m 

26 417 Mercados e feiras - Mapas mensais de 
cobrança 

1 caixa papel 1982 0,04m 

27 420 Mercados e Feiras - Receitas semanais de 
cobrança 

8 
caixas 

papel 1990-1999 0,57m 

28 458 Notariado Privativo - Guias de receita 1 caixa papel 1989-1991 0,09m 
29 465 Notariado Privativo - Registo de emolumentos 

e selo 
10 

livros 
papel 1950-1990 0,10m 

30 470 Notariado Privativo - Relações para envio às 
Finanças e Conservatória dos registos centrais 

9 
Proces

sos 

papel 1977-1990 0,03m 

31 565 Pessoal - Livro de ponto/Registos de 
assiduidade 

44 
livros 

21 
caixas 

papel 1959-1998 5,00m 

32 567 Pessoal - Mapas de férias 3 
caixas 

papel 1983-1998 0,23m 

33 568 Pessoal - Mapas de pagamento da A.D.S.E. 2 
caixas 

papel 1974-1991 0,20m 

34 568 Pessoal - Mapas de pagamentos do Montepio 1 caixa papel 1978-1991 0,10m 
35 568 Pessoal - Mapas de pagamento da C.G.A. e 

Montepio 
4 

caixas 
papel 1974-1979 0,40m 

36 568 Pessoal - Mapas de pagamento do Cofre da 
Providência 

1 caixa papel 1942-1963 0,10m 

37 644 Taxas e Licenças - Declarações de registo de 
canídeos 

6 
caixas 

papel 1966-1967 0,54m 

38 650 Taxas e Licenças - Guias de receita de 
canídeos (triplicados) 

3 
caixas 

papel 1990-1991 0,27m 

39 651 Taxas e Licenças - Guias de receita de 
velocípedes 

6 
caixas 

papel 1991 0,53m 

40 655 Taxas e Licenças - Guias de receita do 
licenciamento de caça (triplicados) 

1 caixa papel 1991 0,09m 

41  Taxas e Licenças - Guias de receita de serviço 
de auto-macas 

9 
caixas 

papel 1963-1965 
1967-1968 
1971-1972 

1991 

0,78m 

42  Taxas e Licenças - Guias de receita por taxas 
para prestação de serviços 

10 
caixas 

papel 1991 0,87m 

43  Taxas e Licenças - Guias de receita – 
Preparos para processos sanitários (Portaria 
6065) 

1 
caixa 

papel 1991 0,09m 
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44  Taxas e Licenças - Guias de receita – 
Diversos (taxas, multas, plantação de 
eucaliptos, venda de serviços, etc.) 

3 
caixas 

papel 1991 0,27m 

45  Taxas e Licenças - Parcómetros 2 
caixas 

papel 1990-1991 0,21m 

46  Taxas e Licenças - Guias de receita – Taxas 
pela prestação de serviços no Cemitério 
Municipal 

1 caixa papel 1991 0,09m 

47  Guias de receita pela concessão de alvarás de 
licença de loteamento 

9 
caixas 

papel 1991  

48  Guias de receita pela concessão de alvarás de 
licença de habitação/ocupação 

9 
caixas 

papel 1991 0,80m 

49  Taxas e Licenças - Guias de receita – Venda 
de serviços – Rendas (bairros sociais) 

1 caixa papel 1991 0,09m 

50 680 Taxas e Licenças - Requerimentos de 2ª vias 
de livretes de velocípedes, ciclomotores e 
motociclos 

14 
livros 

papel 1961-1981 0,80m 

51 683 Taxas e Licenças - Requerimentos para 
licença de, condução de velocípedes, 
ciclomotores e motociclos 

1 caixa 
118 

livros 

papel 1955-1981 6,95m 

52 683 Taxas e Licenças - Requerimentos para 
licença de condução de velocípedes, 
ciclomotores e motociclos (2ª vias) 

17 
livros 

3 
caixas 

papel 1956-1981 1,00m 

53 692 Tesouraria - Conta corrente de operações de 
tesouraria 

6 
caixas 

papel 1986-1991 0,62m 

54 693 Tesouraria - Diário de tesouraria 7 
caixas 

papel 1986-1991 0,67m 

55 695 Tesouraria - Mapas auxiliares de receita 
eventual 

24 
caixas 

papel 1986-1991 2,40m 

56 699 Tesouraria - Resumo diário (T2) 7 
caixas 

papel 1986-1991 0,67m 

 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a inuti lização, por 
reciclagem, dos documentos propostos. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 
DIA DA IRREVERÊNCIA 

N.º 2279/02 Pela Sr. Presidente da Câmara foi presente a proposta de evento que abaixo 
se transcreve: 

Pretende o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal proporcionar um dia 
pleno de Irreverência, que fomente um convívio saudável entre crianças e jovens de todo o 
Concelho de Leiria, no âmbito do Carnaval. 

DIA DA IRREVERÊNCIA 
28 de Fevereiro de 2003 

O Dia da Irreverência pretende atingir os seguintes objectivos: 
- Reunir crianças e jovens de todo o Concelho de Leiria num clima de alegria e 

confraternização; 
- Proporcionar um espaço de saudável folia às comunidades civil e estudantil; 
- Fomentar a criatividade e irreverência dos jovens na construção das fantasias de 

Carnaval. 
O público – alvo e as entidades a participar serão as seguintes: 
Escolas do Concelho de Leiria 
- Pré Escolar (a partir dos 3 anos de idade inclusivé); 
- 1.º Ciclo; 
- 2.º e 3.º Ciclos. 

Outras Entidades do Concelho de Leiria 
- Instituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S.). 
As actividades e os participantes, devido às suas diferentes idades e preferências, serão 
distribuídos da seguinte forma: 

Grupo I 
Manhã 

Entidades 
Participantes 

Actividades Local Hora 

 

Pré Escolar 

 
Instituições 

Particulares de 
Solidariedade 

Social (I.P.S.S.) 

Concurso de Máscaras 
Inter- Escolas com 
animação alusiva às 
festividades: 
- Passatempos 
- Música 
- Animação 

Carnavalesca 

 
Pavilhão Desportivo 

de Leiria 

 
10.00h – 13.00h 
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Grupo II 
Tarde 

Entidades 
Participantes 

Actividades Local Hora 

 

Escolas 1.º Ciclo 
 

Escolas 2.º e 3.º 
Ciclos 

Concurso de Máscaras 
Inter- Escolas com 
animação alusiva às 
festividades: 
- Passatempos 
- Música 
- Animação 

Carnavalesca 

 
Pavilhão Desportivo de 

Leiria 

 
15.00h – 17.00h 

Animação: 
- Grupo de Animadores (cabeçudos, palhaços, malabaristas, ilusionistas, etc.) que 

assegurará passatempos e animação; 
- Apresentador(a) / Dinamizador(a). 
Transporte: 
- Assegurado pela Câmara Municipal de Leiria 
Júri: 
- 1 Elemento do Pelouro da Juventude da C.M. de Leiria; 
- 1 Elemento da Divisão da Educação da C.M. de Leiria; 
- 1 Elemento do C.A.E.; 
- 1 Jovem proveniente de uma Escola / Instituição não participante. 
Critério de Avaliação: 
- Ser irreverente (Tema Livre). 

Propõe ainda a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal que, no âmbito do “Dia da 
Irreverência”, se atribuam os seguintes prémios: 
• Grupo I  
Prémios Colectivos – Pré Escolar 

Classificação Prémio 

1.º €350 para material didáctico 
2.º €250 para material didáctico 
3.º €150 para material didáctico 

 
Prémios Colectivos – Instituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S.) 

Classificação Prémio 

1.º €350 para equipamento 
2.º €250 para equipamento 
3.º €150 para equipamento 

• Grupo II 
Prémios Colectivos – Escolas 1.º Ciclo 

Classificação Prémio 

1.º €350 para material didáctico 
2.º €250 para material didáctico 
3.º €150 para material didáctico 
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Prémios Colectivos – Escolas 2.º e 3.º Ciclos                                
Classificação Prémio 

1.º €350 para material didáctico 
2.º €250 para material didáctico 
3.º €150 para material didáctico 

 
Prémios de Participação 
Pré Escolar, Instituições Particulares Solidariedade Social, Escolas 1.º Ciclo, Escolas 2.º e 
3.º Ciclos 

N.º de Participantes / Escola ou 
Instituição 

Prémio 

1 a 30 €50 para material didáctico 
31 a 60 €75 para material didáctico 

61 a 100 €100 para material didáctico 
+  de 100 €125 para material didáctico 

 
Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade aprovar o 

programa referente ao “Dia da Irreverência” bem com o as despesas inerentes à 
realização do evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE L EIRIA E A 
RODOVIÁRIA DO TEJO, SA – NOVO CIRCUITO URBANO DE TR ANSPORTES 
PÚBLICOS NO NATAL  

N.º 2280/02 Pela Sr.ª Presidente foi presente a minuta do acordo de colaboração em 
epígrafe, cujo teor se transcreve: 

“Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Leiria e a Rodoviária do Tejo, S.A. 

No âmbito da iniciativa "Novo Circuito Urbano de Transportes no Natal", a ter lugar na 
Cidade de Leiria, durante o período de 18 de Novembro a 31 de Dezembro de 2002, entre a 
Câmara Municipal de Leiria, representada pela sua Presidente – Isabel Damasceno Vieira 
de Campos Costa, como primeira outorgante, e a Rodoviária do Tejo, SA, representada pelo 
Presidente do Conselho de Administração – Fernando Rosa, como segunda outorgante, é 
celebrado o presente acordo de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. Este acordo de colaboração tem por objecto a definição das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer da Rodoviária do Tejo, 
S.A., na concretização do circuito urbano de transporte público de passageiros de Natal, 
integrado na iniciativa "Novo Circuito Urbano de Transportes no Natal", promovida pela 
Câmara Municipal de Leiria. 
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2. A primeira fase da iniciativa, entre 18 de Novembro e 3 de Dezembro, a iniciativa de 
Leiria insere-se no programa nacional “Mini-Autocarros Eléctricos em Frotas de 
Transporte Público Urbano”, iniciativa da Direcção Geral dos Transportes Terrestres 
(DGTT) e da Associação Portuguesa do Veículo Eléctrico (APVE). Durante este 
período, o circuito urbano de transporte público de passageiros de Natal será 
assegurado por um autocarro eléctrico, propriedade da DGTT e APVE. 

3. A segunda fase da iniciativa, entre 4 e 31 de Dezembro de 2002, o circuito urbano de 
transporte público de passageiros de Natal será assegurado por um autocarro da 
Rodoviária do Tejo, S.A. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a efectuar, o pagamento no montante 
de €4.862,76 (IVA incluído à taxa legal), pela realização e concretização do circuito 
urbano de transporte público de passageiros de Natal, a ter lugar entre os dias 4 e 31 
de Dezembro de 2002, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º do 
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e da alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro . 

2. O valor encontrado baseia-se no cálculo do aluguer diário do autocarro da 
Rodoviária do Tejo, S.A., entre os dias 4 e 31 de Dezembro. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da Rodoviária do Tejo, SA) 

1. A Rodoviária do Tejo, SA compromete-se a realizar e concretizar o circuito urbano de 
transporte público de passageiros de Natal, nos termos referidos na cláusula anterior, e 
de acordo com o percurso estabelecido pela Câmara Municipal e no seguinte horário: 
das 07.45H às 19.45H. 

2. A Rodoviária do Tejo, SA compromete-se a enviar para a Câmara Municipal as receitas 
provenientes das tarifas apuradas entre o dia 4 e 12 de Dezembro, data a partir da qual 
o circuito é gratuito. 

3. A Rodoviária do Tejo, SA compromete-se, ainda, a assegurar todos os meios 
necessários à prossecução destas actividades, com total segurança. 

Cláusula Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito, por parte da segunda outorgante, do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para esta o não recebimento do montante de €4.862,76 (IVA incluído à taxa legal), 
e não afasta as responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula Quinta 
(Imposto de Selo) 

O presente Acordo de colaboração está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 
alínea a) do Art.º 5.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. 

A Câmara depois de analisar e discutir a minuta do acordo de colaboração 
em epígrafe, delibera por unanimidade ratificar o d espacho da Sr.ª Presidente, 
conferindo-lhe poderes para proceder à sua assinatu ra e atribuir-lhe efeitos a 4 de 
Dezembro do corrente ano. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PONTO NÚMERO DEZ 
JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

N.º 2281/02 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Leiria, datado de 10 de Dezembro 
de 2002, solicitando a cedência gratuita dos autocarros da Câmara Municipal de Leiria 
(37.lug.e 55 lug.) 

A Câmara delibera, por unanimidade ratificar o desp acho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 21 de Dezembro de 
2002. 

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

N.º 2282/02 Presente o ofício do Núcleo Sportinguista de Leiria, datado de 10 de 
Dezembro de 2002, solicitando a cedência gratuita do autocarro da Câmara Municipal de 
Leiria (55 lug.) 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 28 de 
Dezembro de 2002. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOEIRENSE - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

N.º 2283/02 Presente o ofício do Grupo Desportivo e Recreativo Bidoeirense, datado de 
29 de Novembro de 2002, solicitando a cedência gratuita do autocarro da Câmara Municipal 
de Leiria (55 lug.) 

A Câmara delibera, por unanimidade ratificar o desp acho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 22 de Dezembro de 
2002. 

** 
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ESCOLA DO 1.º CEB DE ARRABAL - PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

N.º 2284/02 Presente o ofício da Escola do 1.º CEB de Arrabal, datado de 5 de Dezembro 
de 2002, solicitando a cedência gratuita do autocarro da Câmara Municipal de Leiria (55 
lug.) 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 06 de 
Janeiro de 2002. 

** 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

N.º 2285/02 No âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-
Escolar, de harmonia com a Lei-Quadro n.º 5/97, de 10 de Fevereiro e o Decreto-Lei n.º 
147/97, de 11 de Julho e o novo quadro de competências e regime jurídico dos Municípios-
art.º n.º 67 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram elaborados os protocolos de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Leiria, Jardins de Infância e outras entidades 
conforme se indica, que visam regular a participação destas entidades na gestão das 
actividades de Apoio Social: 

� CML - Agrupamento de Escolas de Maceira - Jardim de Infância de A-dos-Pretos 
� CML - Associação Pais do J. Inf. Vidigal - Jardim de Infância de Vidigal 
� CML - Associação Pais Enc. Educ. J. Inf. Sta. Cat. Serra - Jardim de Infância Sta. 

Cat. Serra 
� CML - Associação Pais Enc. Educ. J. Inf. Soutocico - Jardim de Infância Soutocico 
� CML - Junta Freguesia de Memória - Jardim de Infância de Memória 
� CML - Associação Pais Enc. Educ. J. Inf. Bidoeira - Jardim de Infância de Bidoeira de 

Baixo e Bidoeira de Cima 

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 di spõem de atribuições no domínio 
da Educação e que de acordo com o art.º 67.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, os 
mesmos podem celebrar protocolos de colaboração com  outras instituições públicas, 
cujo objecto recai nas alíneas, l) do n.º 1, e b) n o n.º 4 do art.º 64.º da referida Lei, 
delibera por unanimidade aprovar e autorizar a assi natura pela Senhora Presidente 
dos Protocolos de Colaboração acima indicados. 

** 

ESCOLA DO 1.º CEB DE MONTE REAL N.º 2 – TELEFONE 

N.º 2286/02 Presente telecópia do Agrupamento de Escolas de Amor, Carvide e Monte 
Real, datado de 21/11/02, apresentando factura da PT, no valor de €87,04 relativo à 
mudança exterior da linha telefónica para as instalações provisórias (salão anexo à Fábrica 
da Igreja Paroquial). 

A Câmara delibera por unanimidade transferir para o  Agrupamento de 
Escolas de Amor, Carvide e Monte Real, a verba de € 87,04, para pagamento da 
mudança do telefone da Escola do 1.º CEB de Monte R eal n.º 2 para instalações 
provisórias. 
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** 

PONTO NÚMERO ONZE 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 01945/02, ACTA N.º 42, de 2002.10.28 – 
PROJECTO INTERMUNICIPAL V SEMANA DAS MARIONETAS 

N.º 2287/02 Presente a Informação n.º 131, da Divisão da Cultura, onde se informa que 
por lapso, não foi tida em conta a despesa logística dos espectáculos do grupo TRULÉ 
Investigação e Formas Animadas – Manuel Costa Dias, pelo que existe um desfasamento 
entre o valor apresentado na deliberação n.º 1945, da reunião de 28-10-2002, que foi 
deliberado em €1.650,00 e o valor real do orçamento que é de €1.921,50. 

Deve proceder-se à rectificação da deliberação 1945/02/02, ou seja acrescentar 
ao orçamento anexo à respectiva acta e inscrito nas GOP (2.5.1.5/03/12/2002/A/139 ,o valor 
de €260,50, por forma a ser possível proceder ao pagamento do grupo. 

A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão da Cultura 
sobre o pedido de rectificação do valor a pagar ao Grupo TRULÉ – Investigação de 
Formas animadas – Manuel Costa Dias, delibera por u nanimidade e ao abrigo do 
disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
concordar com a respectiva rectificação para o valo r de €1.921,50 

** 

SUBSÍDIOS AOS RANCHOS FOLCLÓRICOS - PROTOCOLO 

N.º 2288/02 Analisados os relatórios de actividades dos ranchos folclóricos, referentes ao 
ano 2001 e tendo em conta o protocolo estabelecido entre a Associação Folclórica da 
Região de Leiria e a Câmara Municipal, propomos a atribuição do subsídio, correspondente 
à 2.ª parte de 2001 aos ranchos folclóricos abaixo descriminados em mapa que se anexa. 

Rancho Folclórico Freguesia Coeficiente 2.ª parte 
2001 (€) 

Rancho Folc.«Rosinhas de Santa Isabel» Amor 175 507,25 
Rancho Folc. do Casal Novo Amor -------------------  
Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 450 1.304,35 
Rancho Folclórico «Rosas da Primavera» - 
Vale do Horto 

Azoia 275 797,10 

Rancho Folclórico « Grupo Alegre e Unido» Bajouca 375 1.086,96 
Rancho Folclórico da Casa do Povo da 
Barreira 

Barreira 375 1.086,96 

Rancho Folc. «As Tecedeiras» Bidoeira de 
Cima 

375 1.086,96 

Rancho Típico da Boavista» Boavista 275 797,10 
Rancho Folclórico dos Soutos Caranguejeira 450 1.304,35 
Rancho Típico do Vale da Rosa Caranguejeira 175 507,25 
Rancho Folc. « Rosas do Lis» Carreira 275 797,10 
Rancho Folclórico« Flores do Verde Pinho» Coimbrão 350 1.014,49 
Rancho Folc. da Igreja Velha Colmeias 175 507,25 
Rancho Folclórico de Santa Maria de 
Famalicão 

Cortes 325 942,03 
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Rancho Folc. da Região de Leiria Leiria 450 1.304,35 
Rancho Folclórico« As Pinhoeiras» - A do 
Barbas 

Maceira 375 1.086,96 

Rancho Folclórico da Costa Maceira 425 1.231,88 
Rancho Folclórico da Maceira Maceira 275 797,10 
Rancho Folc. « Roda Viva» - Telheiro Maceira 375 1.086,96 
Rancho Folclórico Típico Pinheirense- 
Pinheiros 

Marrazes 275 797,10 

Rancho Folclórico « Rosas da Alegria» - 
Sismaria 

Monte 
Redondo 

275 797,10 

Rancho Folc.« Flores da Primavera» Ortigosa 275 797,10 
Rancho Folclórico Danças e Cantares  dos 
Parceiros 

Parceiros 275 797,10 

Rancho Folclórico « Juventude Amiga dos 
Conqueiros» 

Souto da 
Carpalhosa 

375 1.086,96 

Rancho Folclórico    de S. Guilherme - 
Magagia 

Santa Catarina 
da Serra 

350 1.014,49 

Rancho Folc.  « Estrelas das Várzeas» Souto da 
Carpalhosa 

275 797,10 

Rancho Folclórico e Etnográfico    do Souto 
da Carpalhosa 

Souto da 
Carpalhosa 

175 507,25 

Rancho Folclórico» Os Malmequeres» Milagres 200 579,71 
Rancho Folc. e Etnográfico da Mata dos 
Milagres 

Milagres 200 579,71 

TOTAL  8625 25.000 
 

A Câmara Municipal apreciou informação da Divisão d a Cultura sobre 
atribuição de subsídios aos ranchos folclóricos do concelho, referentes ao ano de 
2001(2.ª parte) e tendo em conta a apreciação feita  à actividade desenvolvida pelos 
ranchos ao longo do ano, o protocolo estabelecido e ntre a Câmara Municipal e a 
Associação Folclórica da Região de Leiria e o const ante no plano de actividades 
apoio aos ranchos folclóricos), delibera por unanim idade e de acordo com o 
estipulado na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
atribuir os subsídios correspondentes, conforme lis ta em informação em anexo, que 
totaliza €25.000, e autorizar o seu pagamento. 

** 
APOIO AOS CORAIS 

N.º 2289/02 De acordo com o Protocolo estabelecido entre a Câmara e os Corais do 
Concelho de Leiria, presente em reunião de Câmara de 30.8.2002 e o Plano de Actividades, 
rubrica 02010602 – apoio a grupos corais, propomos a atribuição de €666,67 a cada grupo 
coral, correspondente à 1.ª parte de 2002.(base €15.000). 
Grupo Coral Freguesia 1.ª parte (40% de €15.000) 
Grupo Coral Anima Coralis Maceira €666,67 
Grupo Coral Coralis Leiria €666,67 
Grupo Coral Assoc. Casa do Povo de 
Sant. Catarina da Serra 

St.ª. Catarina da 
Serra 

€666,67 
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Grupo Coral do Pessoal do Hospital de 
Santo André 

Leiria €666,67 

Grupo Coral da S.A .M.P. Pousos €666,67 
Grupo Coral das Obras Sociais da 
Câmara Municipal de Leiria 

Leiria €666,67 

Grupo Coral do Arrabal Arrabal €666,67 
Grupo Coral do Ateneu Desportivo de 
Leiria 

Leiria €666,67 

Grupo Cantábilis da C. G. D Leiria €666,67 
Total  €6.000 

 
A Câmara Municipal apreciou informação da Divisão d a Cultura sobre 

atribuição de subsídio aos grupos corais  do concel ho, referente à 1.ª parte de 2002 
(40% - base €15000) e tendo em conta a apreciação f eita à actividade desenvolvida 
pelos corais ao longo do ano, o protocolo estabelec ido entre a Câmara Municipal e os 
Grupos Corais e o constante no plano de actividades  delibera por unanimidade e de 
acordo com o estipulado na alínea b) do n.º 4 do ar t.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, atribuir as verbas correspondentes, confo rme lista em informação em 
anexo, que totalizam €6.000, e autorizar o respecti vo pagamento. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO LEIRICANTA E GRUPO TRADIÇ ÕES 

N.º 2290/02 Os grupos de música tradicional, Leiricanta e Tradições têm desenvolvido um 
trabalho de divulgação da música tradicional portuguesa por todo o concelho 
consubstanciado numa série de concertos ao longo do ano, alguns deles a pedido da 
autarquia. 

Tendo em vista dar continuidade a este tipo de divulgação e como forma de 
apoiar a manutenção e sustentabilidade dos grupos, somos a propor a atribuição da verba 
de €1.496,40, a cada um prevista em PA na rubrica 02010604.  

A Câmara Municipal apreciou a informação da Divisão  da Cultura sobre 
apoio financeiro aos grupos de Música Tradicional, Leiricanta e Tradições e tendo em 
conta o relevante papel cultural que os grupos dese mpenham na divulgação e 
preservação da Música tradicional do concelho, deli bera por unanimidade e ao abrigo 
do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
atribuir a verba de €1.496,40 a cada um dos grupos para suporte nas despesas de 
manutenção dos mesmos e autorizar o respectivo paga mento. A verba está prevista 
em PA. 

** 
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** 

ENCERRAMENTO 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e dez minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA Director do 
Departamento da Administração Geral, mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 23 de Dezembro de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


