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ACTA N.º 21 
Aos 20 dias do mês de Maio 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.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. 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 JOSÉ MANUEL 
RAPOSO PIRES, para apresentação dos processos de loteamentos. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.05.14 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 catorze horas e 
quarenta e cinco minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 536/96 JOSÉ DE CASTRO RODRIGUES E OUTROS 

 792/96 ADELINO CARREIRA SOARES 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 132/01 MANUEL JOAQUIM CASEIRO FERREIRA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO 

 73/95 JOSÉ VIEIRA ALVES E OUTROS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

34-7 TRÂNSITO NO CANTO DOS CORDEIROS, LUGAR DE SOUTOCICO, 
FREGUESIA DE ARRABAL, CONCELHO DE LEIRIA. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 
JURÍDICA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DA 
LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – CAFÉ DE ILÍDIO GRILO GOMES 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DA 
LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – PEDIDO DE JUAN JESUS HERNANDEZ 
GUTTIERREZ PARA O “CAFÉ JÚLIO” 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 
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PONTO NÚMERO SETE 

- PUBLICIDADE – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – FARIA & COSTA, LDA. 
(ENT.14435/98) 

- PUBLICIDADE – REXEL – DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA. 
(ENT.10708/02) 

- PUBLICIDADE – EUROLEIRIA, LDA. COMÉRCIO E ALUGUER DE VIATURAS 
(ENT.15828/97) 

- PUBLICIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, SA 
(ENT.13803/02) 

- PUBLICIDADE – SIDNEY SIDFORCE – MARKETING E PUBLICIDADE, LDA. 
(ENT.14586/02) 

- COBRADORES – ANULAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DE CADERNETAS 

PONTO NÚMERO OITO 

- VOTO DE PESAR 

- PROCESSO DE INQUÉRITO RELATIVO À DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE LEIRIA N.º 0682/02 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2471/01 DE 10.10.01, ACTA N.º 37, REFERENTE 
AO ESPAÇO 0.19 DO EX-MERCADO DE SANTANA. PROCESSO DE STIVE CRUZ 
SANTOS ANTUNES 

PONTO NÚMERO DEZ 

- LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DE 
LEIRIA 

- LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – CLUBE DE ESCALADA DE LEIRIA 

- LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – FEDERAÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA 

- LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – AGRUPAMENTO DE 
ESCUTEIROS DO CNE N.º 1077 DE MONTE REAL 

- LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
DO INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO 

- LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
– JUNTA REGIONAL DE LEIRIA 

- LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – RADICAL SKATE CLUBE 

- LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – NÚCLEO DE DESPORTOS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA 
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- PATROCÍNIO LEIRIA RADICAL – AMERICANA–PAPELARIAS, LIVRARIAS E 
EQUIPAMENTOS, SA 

- PATROCÍNIO LEIRIA RADICAL – LUSITANIAGÁS–COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, 
SA 

- JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA – PROPOSTA DE COLABORAÇÃO – LEIRIA 
RADICAL 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- APOIO PARA A 1.ª MOSTRA DE TEATRO PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

- SUBSÍDIOS 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 0871/02 Antes de se entrar no período da Ordem do Dia, a Sr.ª Vereadora Eng.ª 
Isabel Gonçalves solicitou a palavra, que lhe foi c oncedida pela Sr.ª Presidente, para 
agradecer aos colegas do órgão a disponibilidade e boa vontade manifestada com a 
alteração do dia da reunião semanal ordinária da Câ mara. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0872/02 PROC.º N.º 536/96 - (fl. - 603) 

De JOSÉ DE CASTRO RODRIGUES E OUTROS, residente na Rua Principal, 
n.º 161 – Toco, freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num bloco misto, situado no Lote 9 – Quinta dos Capuchos, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15.05.02 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 das alterações a levar a efeito no bloco acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1.º prever o acesso à cobertura de modo a dar cumpr imento à reunião de 
Câmara de 16.08.00; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 
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** 

N.º 0873/02 PROC.º N.º 792/96 - (fl. - 329) 

De ADELINO CARREIRA SOARES, residente na Rua Barreto Perdigão, n.º 1 – 
1.º dt.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de licença para a operação urbanística que 
consta da arquitectura de alteração a levar a efeito num bloco misto, situado no Lote 7 – 
Capuchos, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta o parecer 
favorável emitido pelo IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente), c oncordando com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15.05.02, 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 de 
alteração a levar a efeito no bloco acima referido e, autorizar o respectivo 
licenciamento. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0874/02 PROC.º INF. N.º 132/01 - (fl. - 21) 

De MANUEL JOAQUIM CASEIRO FERREIRA, residente em Rego d’Água, n.º 
16, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio 
Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não 
se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 1650 de 28.02.02, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera por u nanimidade indeferir o pedido de 
viabilidade para demolição de construções existente s e construção de um edifício, a 
levar a efeito na Rua dos Filarmónicos, freguesia d e Marrazes, ao abrigo do disposto 
na alínea a) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 24.º do Decr eto-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 29.01.02 transmi tida através do ofício n.º 1650, de 
28.02.02 desta Câmara Municipal. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 21 de 2002.05.20 

.00806-(6) 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0875/02 PROC.º LOT. N.º 73/95 - (fl 401) 

De JOSÉ VIEIRA ALVES E OUTROS,  residente em Cortes, acompanhado de 
um requerimento solicitando a recepção provisória das infra-estruturas da rede viária e a 
redução da garantia bancária referente às zonas verdes para 50%, do loteamento situado 
em Quinta Bela Vista, freguesia de Cortes. 

De acordo com a informação da DOM poderá ser considerada a recepção 
provisória das infra-estruturas da rede viária, devendo ficar retidos 10% do valor inicial até à 
recepção definitiva dos trabalhos. 

De acordo com a informação da Divisão dos Espaços Verdes deverão ficar 
retidos 50% do valor da garantia bancária, até à conclusão das obras relativas às zonas 
verdes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 16.05.02  delibera por unanimidade 
autorizar a recepção provisória parcial das infra-e struturas da rede viária do 
loteamento e a redução da garantia bancária n.º N/N R - 359700031 para €24.579,60 
(referente à rede viária e zonas verdes), emitida p elo BANIF – Banco Internacional do 
Funchal, SA que ficará cativa até à recepção defini tiva das infra-estruturas que a 
mesma cauciona, devendo para o efeito ser elaborado  o respectivo auto de recepção. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

TRÂNSITO NO CANTO DOS CORDEIROS, LUGAR DE SOUTOCICO , FREGUESIA DE 
ARRABAL, CONCELHO DE LEIRIA. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA. PROC.34–7 

N.º 0876/02 Presente o processo em epígrafe, acompanhado da informação nº 32/01 de 
27 de Março de 2001, da Divisão Jurídica. 

A Câmara depois de analisar e discutir o assunto e concordando com o 
teor da Informação Jurídica acima citada delibera p or unanimidade o seguinte: 

1 – Declarar a nulidade do acto administrativo, pra ticado pelo Sr. Vereador 
Substituto em 02.08.99, com base no n.º 2 do art.º 134.º do CPA, por se tratar de uma 
competência de Câmara, conforme o disposto na alíne a a) do n.º 2 do art.º 66.º da Lei 
n.º 169/99 de 18 de Setembro e ponto n.º 3 do art.º  71.º da Lei 2110 de 19.08.61. 

2 – Manifestar a intenção de notificar nos termos d o n.º 100.º e 101.º do 
CPA o Sr. Manuel Vieira Marques, residente na Rua S erpa Pinto n.º 9 em Leiria, para 
que no prazo de 15 dias proceda ao corte dos arbust os que pendem sobre o caminho 
e que tem na sua propriedade, sita na Rua do Canto dos Cordeiros, n.º 9 – Soutocico – 
Arrabal, por forma a permitir a correcta circulação  das viaturas. 

Mais delibera, se o obrigado não der cumprimento à notificação dentro do 
prazo fixado, a Câmara procederá ao corte dos arbus tos, ficando as despesas que daí 
decorram por conta daquele, conforme o disposto no n.º 2 do art.º 157.º do CPA. 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – CAFÉ DE ILÍDIO GRILO GO MES 

N.º 0877/02 Presente um pedido de parecer, nos termos da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, 
do Governo Civil do Distrito de Leiria, sobre a renovação de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão, no estabelecimento “ILÍDIO GRILO GOMES” sito na Rua Principal, n.º 
55 em Grou, Monte Redondo – Leiria. 

Presente igualmente sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Monte Redondo, comunicado pelo ofício n.º 143/02, de 24 de Abril de 
2002. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade emitir parecer 
favorável desde que se contenha dentro do Regulamen to Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Públ ico e de Prestação de 
Serviços em vigor neste Concelho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – PEDIDO DE JUAN JESUS HE RNANDEZ GUTIERREZ 
PARA O “CAFÉ JÚLIO” 

N.º 0878/02 Presente um pedido de parecer, nos termos da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, 
do Governo Civil do Distrito de Leiria, sobre a renovação de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão, no estabelecimento “CAFÉ JÚLIO” sito em Figueiras, Milagres – Leiria. 

Presente igualmente sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Milagres, comunicado pelo ofício n.º 078/04, de 20 de Abril de 2002. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade emitir parecer 
favorável desde que se contenha dentro do Regulamen to Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Públ ico e de Prestação de 
Serviços em vigor neste Concelho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 

N.º 0879/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos 20 de Maio de 2002, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €5.124.375,38 sendo de Operações 
Orçamentais €4.534.860,67 e de Operações de Tesouraria €589.514,68. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS (2) 

N.º 0880/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 14 a 20 de Maio co rrespondente às autorizações 
n.ºs 3404 a 3683, no montante de €1.800.389,89.  

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PUBLICIDADE/OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – FARIA & COSTA , LDA (ENT.14435/98) - 
(3)-24-15 

N.º 0881/02 Em análise o processo referenciado em epígrafe onde se constata que a 
Firma em causa procedeu à instalação de uma esplanada, bem como de uma estrutura que 
lhe serve de cobertura, sem licença para o efeito, junto ao estabelecimento de pastelaria, 
sita na Rua Vale de Lobos, lote 3, Guimarota, em Leiria. 
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A Câmara, no seguimento da sua deliberação de 07.11 .01 delibera por 
unanimidade ordenar a remoção da esplanada e cobert ura da mesma, por terem sido 
colocadas sem prévio licenciamento, nos termos da a línea a) do n.º 2 e n.º 3 do art.º 
20.º do Regulamento Municipal da Publicidade fixand o o prazo de 8 dias para 
proceder à referida remoção. 

O não cumprimento dentro do prazo fixado, será a Câ mara Municipal a 
promover a remoção da referida esplanada, sendo o i nfractor responsável pelo 
pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos ter mos dos n.º s 4 e 5 do mesmo 
artigo. 

Mais delibera indeferir a pretensão do requerente, onde solicitava o prazo 
de 90 dias para apresentar o pedido de licenciament o da referida esplanada e 
cobertura. 

** 

PUBLICIDADE – REXEL – DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉC TRICO, LDA. – 
(ENT.10708/02) - ITL-42-9-1 

N.º 0882/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, em que a Firma acima 
mencionada requer a renovação do licenciamento do Alvará de Publicidade n.º 10/01, 
referente à colocação de um anúncio luminoso nas suas instalações sitas na zona industrial 
e comercial do Vale Sepal-Cavadas, Marinheiros, freguesia de Marrazes, tendo apresentado 
documento comprovativo da mudança de nome da Firma em causa, que anteriormente se 
designava por MECTEL – Mecânica e Telecomandos, SA 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – EUROLEIRIA, LDA. COMÉRCIO E ALUGUER D E VIATURAS – 
(ENT.15828/97) - (3)-24-16 

N.º 0883/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um placard publicitário na fachada do prédio sito em Avenida Dr. Sá 
Carneiro, Lote 53, n.º. 261 r/c-B, freguesia de Marrazes, deste concelho. 

A Câmara, na sequência da sua deliberação de 02.02. 26 e depois de ter 
sido conferida audiência prévia dos interessados no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, com as alterações introduzidas pelo Decreto- Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência 
de interessados), delibera por unanimidade ordenar a remoção da publicidade 
colocada sem prévio licenciamento, nos termos do ar tigo 20, n.º 3, alínea a), do 
Regulamento Municipal da Publicidade, fixando o pra zo de 8 dias para proceder à 
referida remoção. 

O não cumprimento dentro do prazo fixado, será a Câ mara a promover a 
remoção da publicidade, sendo o infractor responsáv el pelo pagamento de todas as 
despesas ocasionadas, nos termos do n.º s 3, 4 e 5 do mesmo artigo. 

** 
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PUBLICIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL , SA (ENT.13803/02) - 
TL-24-16 

N.º 0884/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta a renovação 
por mais um ano, dos Alvarás n.º s 27/01 e 28/01 das licenças de publicidade, que se 
encontram colocadas nas instalações existentes na sua delegação sita na Rua de S. 
Francisco, Lotes 1 e 2, em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – SIDNEY SIDFORCE – MARKETING E PUBLICI DADE, LDA. 
(ENT.14586/02) - ITL-42-9-1 

N.º 0885/02 Presente o fax da Firma mencionada em epígrafe, no qual solicita 
autorização para levar a efeito uma acção promocional ao Banco Totta em apoio à Selecção 
Nacional de Futebol, no dia 24 de Maio corrente, na Praça Rodrigues Lobo, nesta cidade. Aí 
pretende estacionar uma carrinha Renault Kangoo, devidamente decorada, que prestará 
apoio a dois promotores que, na zona, irão distribuir cerca de 1.000 folhetos. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido , devendo a carrinha 
ser estacionada no parque de estacionamento em fren te ao antigo Banco de Portugal 
e não na Praça Rodrigues Lobo, bem como serem pagas  as taxas previamente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

COBRADORES - ANULAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DE CADERNETAS  

N.º 0886/02 Presente a relação referente à anulação e destruição de bilhetes e cadernetas 
de rendimentos arrecadados por cobradores, em virtude da actualização da Tabela de 
Taxas aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria em sessão de 28 de Fevereiro do 
corrente ano, que é do seguinte teor: 
LUGARES DE TERRADO EM EDIFÍCIOS 
Taxa – € 0,42 
Série - A 
Cor - Branco 
1609 Bilhetes 
LUGARES DE TERRADO FORA DE EDIFÍCIOS  
Taxa – € 0,42 
Série - A 
Cor - Verde 
21349 Bilhetes 
LUGARES DE TERRADO FORA DE EDIFÍCIOS – 10m2  
Taxa - €4,24 
Série – A 
Cor – Azul 
3814 bilhetes 
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OCUPAÇÃO DE TERRADO VEÍCULOS PESADOS 
Taxa - € 6,91 
Série - A 
Cor - Amarela 
1933 Bilhetes 
OCUPAÇÃO DE TERRADO VEÍCULOS LIGEIROS 
Taxa – € 3,57 
Série – A 
Cor – Rosa 
3766 Bilhetes 
BALNEÁRIOS 
ESTÁDIO MUNICIPAL - BANHOS QUENTES 
Taxa – €0,62 
Série - A 
Cor - Branca 
259 Bilhetes 
PARQUE MUNICIPAL – BANHOS QUENTES 
Taxa – € 0,62 
Série – A 
Cor – Branca 
300 Bilhetes 
BALNEÁRIOS DA PRAIA DO PEDRÓGÃO – BANHOS QUENTES 
Taxa – €0,62 
Série – A 
Cor – Branca 
279 Bilhetes 
BALNEÁRIOS DO MERCADO FALCÃO – BANHOS QUENTES 
Taxa – €0,62 
Série – A 
Cor – Branca 
467 Bilhetes 
PRAIA DO PEDRÓGÃO FORA DE EDIFÍCIOS 
Taxa - €4,24 
Série - A 
Cor - azul 
1.000 Bilhetes 
IDEM EM EDIFÍCIOS 
Taxa - € 0,42 
Série – A 
Cor – verde 
1.000 Bilhetes 

A Câmara, delibera por unanimidade concordar mandar  anular e destruir os 
referidos bilhetes e cadernetas. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 21 de 2002.05.20 

.00816-(16) 

PONTO NÚMERO OITO 

VOTO DE PESAR 

N.º 0887/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar ao Sr. José  Joaquim Eusébio Albuquerque, 
contratado por esta Câmara Municipal, pelo falecime nto de sua mãe tendo a Câmara 
deliberado por unanimidade concordar. 

** 

PROCESSO DE INQUÉRITO RELATIVO À DELIBERAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
LEIRIA N.º 0682/02 

N.º 0888/02 Presente o ofício n.º 01/2002, de 3 de Maio, da Inquiridora do Processo em 
epígrafe Dra. Leonor Correia, dando conta do início do mesmo. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2471/01, DE 10.10.01, ACTA N.º 37, REFERENTE 
AO ESPAÇO 0.19 DO EX-MERCADO DE SANTANA. PROCESSO D E STIVE CRUZ 
SANTOS ANTUNES 

N.º 0889/02 O espaço 0.19 do Ex-Mercado de Santana foi adjudicado pelo Sr. Stive Cruz 
Santos Antunes em 2001-09-21, pelo valor de €3.350 (671.615$00) mensais, para uma área 
de 156,15 metros quadrados. 

Porém, e após conclusão das obras, verificou-se que a área do referido espaço 
0.19 é de 145 metros quadrados o que implica que a renda mensal de €3.350 passe a ser 
de 3.110,25 ou seja, uma diminuição de €239,75 mensais 

Como foi pago pelo adjudicante, logo após a arrematação, o valor de €6.700 
referente a dois meses de renda, a alteração da área originou que o adjudicante seja credor 
de 2 meses X €239,75 igual a €479,50. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, delibera por 
unanimidade alterar a deliberação n.º 2471/01, de 1 0.10.01, no respeitante ao espaço 
0.19, excepto valor base licitação de €1.945 regist ada na acta n.º 37, assim como: 
- homologar a área de 145 metros quadrados do espaço 0.19; 
- que a próxima renda a ser paga pelo adjudicatário s eja de €2.630,75 saldando 

assim o débito de €479,50 com o arrendatário; 
- que as restantes rendas passem a ser de €3.110,25 m ensais para o espaço 0.19 do 

Ex-Mercado Santana. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DE 
LEIRIA 

N.º 0890/02 Presente pela Sr.ª Presidente o Acordo de Colaboração com o “Núcleo de 
Espeleologia de Leiria”, relativo ao evento “Leiria Radical”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração  
No âmbito do projecto "Leiria Radical", a ter lugar nos Concelhos de Leiria e Porto de Mós, 
durante o período de 1 a 9 de Junho de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como 
primeira outorgante, o "Núcleo de Espeleologia de Leiria", Contribuinte Fiscal n.º 
502177861, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 
29, III Série de 04.02.87, como segundo outorgante, é celebrado o presente acordo de 
colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer do "Núcleo de Espeleologia de 
Leiria", na concretização das actividades designadas por “Curso de Espeleologia – Nível 1“ 
e “Passeios Pedestres“, integradas no projecto "Leiria Radical", promovido pela Câmara 
Municipal de Leiria. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Curso de Espeleologia – Nível 1", a ter lugar no dia 8 de Junho 2002, na Serra 
de Aire e Candeeiros, através da atribuição de um subsídio no valor de €293, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
2. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Passeios Pedestres", a ter lugar no dia 9 de Junho de 2002, no Vale do Lapedo, 
através da atribuição de um subsídio no valor de €337, ao abrigo do disposto na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
3. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, ainda a assegurar os respectivos meios 
de transporte para os participantes das actividades mencionadas nos pontos 1 e 2 da 
presente cláusula. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do " Núcleo de Espeleologia de Leiria ” ) 

1. O "Núcleo de Espeleologia de Leiria" compromete-se a realizar e concretizar as 
actividades designadas por "Curso de Espeleologia – Nível 1" e “Passeios Pedestres”, nos 
termos referidos na cláusula anterior, e de acordo com o  seguinte horário: das 8.30H às 
13.30H . 
2. O "Núcleo de Espeleologia de Leiria" compromete-se a facultar um lanche a cada 
participante na actividade “Curso de Espeleologia – Nível 1”. 
3. O "Núcleo de Espeleologia de Leiria" compromete-se, ainda, a assegurar todos os 
meios necessários à prossecução destas actividades, com total segurança. 
4. a) O " Núcleo de Espeleologia de Leiria" compromete-se também, a assegurar a 
adequada e rigorosa monitorização das respectivas actividades.  

b) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
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5. O "Núcleo de Espeleologia de Leiria“, nos termos do presente acordo de colaboração, 
fica responsável por todo e qualquer acidente decorrente da participação de todos os 
inscritos nas actividades que aqui se compromete a realizar, devendo ainda apresentar à 
Câmara Municipal de Leiria o documento comprovativo do seguro de acidentes pessoais 
que se propôs realizar. 

Cláusula Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito por parte do segundo outorgante do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para este o não recebimento do montante de €630, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pelo mesmo. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 20 de Maio de 2002.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – CLUBE DE E SCALADA DE LEIRIA 

N.º 0891/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com o “Clube de 
Escalada de Leiria”, relativo ao evento “Leiria Radical”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração  
No âmbito do projecto "Leiria Radical", a ter lugar nos Concelhos de Leiria e Porto de Mós, 
durante o período de 1 a 9 de Junho de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como 
primeira outorgante, o "Clube de Escalada de Leiria", Contribuinte Fiscal n.º 504877135, 
cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 228, III 
Série, de 01.10.01, como segundo outorgante, é celebrado o presente acordo de 
colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer do "Clube de Escalada de 
Leiria", na concretização da actividade designada por “Tiro com Arco “, integrada no projecto 
"Leiria Radical", promovido pela Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Tiro com Arco", a ter lugar entre 1 e 9 de Junho 2002, no Jardim de Santo 
Agostinho, em Leiria, através da atribuição de um subsídio no valor de €1.248, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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Cláusula Terceira 
(Obrigações do "Clube de Escalada de Leiria”) 

1. O "Clube de Escalada de Leiria" compromete-se a realizar e concretizar a actividade 
designada por "Tiro com Arco", nos termos referidos na cláusula anterior, e de acordo com o  
seguinte horário: das 10.00H às 13.00H e das 14.00H às 20.00H. 
2. O "Clube de Escalada de Leiria" compromete-se, ainda, a assegurar todos os meios 
necessários à prossecução desta actividade, com total segurança. 
3. a) O "Clube de Escalada de Leiria" compromete-se também, a assegurar a adequada  e 
rigorosa monitorização da respectiva actividade.  

b) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
4. O “Clube de Escalada de Leiria“, nos termos do presente acordo de colaboração, fica 
responsável por todo e qualquer acidente decorrente da participação de todos os inscritos 
na actividade que aqui se compromete a realizar, devendo ainda apresentar à Câmara 
Municipal de Leiria o documento comprovativo do seguro de acidentes pessoais que se 
propôs realizar. 

Cláusula Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito por parte do segundo outorgante do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para este o não recebimento do montante de €1.248, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pelo mesmo. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 20 de Maio de 2002.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 
JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA 
N.º 0892/02 Presente pela Sr.ª Presidente o Acordo de Colaboração com a “Federação 
das Associações Juvenis do Distrito de Leiria”, relativo ao evento “Leiria Radical”, que 
abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração  
No âmbito do projecto "Leiria Radical", a ter lugar nos Concelhos de Leiria e Porto de Mós, 
durante o período de 1 a 9 de Junho de 2002, entre Câmara Municipal de Leiria, como 
primeira outorgante, e a "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria", 
contribuinte fiscal n.º 505000164, cuja identificação se comprova através de Publicação no 
Diário da República n.º 172, III Série, de 28.07.97, como segunda outorgante, é celebrado o 
presente acordo de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e a regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer da "FAJDL – Federação das 
Associações Juvenis do Distrito de Leiria", na concretização das actividades designadas por 
“Bungee Run“, “Insuflável Obstáculos”, “Matraquilhos Humanos”, “Aeróbica” e “Super Air 
Ball”, integradas no projecto "Leiria Radical", promovido pela Câmara Municipal de Leiria. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Bungee Run", a ter lugar entre 1 e 9 de Junho, no Jardim de Santo Agostinho, 
em Leiria, através da atribuição de um subsídio de €1.648, ao abrigo do disposto na alínea 
b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
2. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Insuflável Obstáculos", a ter lugar entre 1 e 9 de Junho, no Jardim de Santo 
Agostinho, em Leiria, através da atribuição de um subsídio de €1.772, ao abrigo do disposto 
na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
3. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Matraquilhos Humanos", a ter lugar entre 1 e 9 de Junho, no Jardim de Santo 
Agostinho, em Leiria, através da atribuição de um subsídio de €1.924, ao abrigo do disposto 
na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
4. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Aeróbica", a ter lugar entre 1 e 9 de Junho, no Jardim de Santo Agostinho, em 
Leiria, através da atribuição de um subsídio de €380, ao abrigo do disposto na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
5. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Super Air Ball ", a ter lugar entre 1 e 9 de Junho, no Jardim de Santo Agostinho, 
em Leiria, através da atribuição de um subsídio de €2.796, ao abrigo do disposto na alínea 
b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da "FAJDL – Federação das Associações J uvenis do Distrito de Leiria”) 

1. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria" compromete-se a 
realizar e concretizar as actividades designadas por “Bungee Run“, “Insuflável Obstáculos”, 
“Matraquilhos Humanos” e “Super Air Ball", nos termos referidos na cláusula anterior, e de 
acordo com  o seguinte horário: das 10.00H às 13.00H  e das 14.00H às 20.00H. 
2. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria" compromete-se a 
realizar e concretizar a actividade designada por “Aeróbica”, nos termos referidos na 
cláusula anterior, e de acordo com  o seguinte horário: das 11.00H às 12.00H  e das 17.00H 
às 18.00H. 
3. A " FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria " compromete-se, 
ainda, a assegurar todos os meios necessários à prossecução destas actividades, com total 
segurança. 
4. a) A " FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria " compromete-
se, também, a assegurar a adequada e rigorosa  monitorização das respectivas actividades.  

b) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
5. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria“, nos termos do 
presente acordo de colaboração, fica responsável por todo e qualquer acidente decorrente 
da participação do público em geral nas actividades que aqui se compromete a realizar, 
devendo apresentar à Câmara Municipal de Leiria o documento comprovativo do seguro de 
acidentes pessoais, que se propôs realizar. 

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 €8.520, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pela mesma. 
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Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 20 de Maio de 2002.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – AGRUPAMENT O DE ESCUTEIROS 
DO CNE N.º 1077 DE MONTE REAL 

N.º 0893/02 Presente pela Sr.ª Presidente o Acordo de Colaboração com o “Agrupamento 
de Escuteiros do CNE n.º 1077 de Monte Real”, relativo ao evento “Leiria Radical”, que 
abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração 
No âmbito do projecto " Leiria Radical ", a ter lugar nos Concelhos de Leiria e Porto de Mós, 
durante o período de 1 a 9 de Junho de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como 
primeira outorgante, e o "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1077 de Monte Real", 
contribuinte fiscal n.º 500972052, cuja identificação se comprova através de Publicação no 
Diário da República n.º 156, III Série de 09.07.92, como segundo 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 e a regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer do "Agrupamento de 
Escuteiros do CNE n.º 1077 de Monte Real", na concretização da actividade designada por 
"1.º Rebenta Rodas", integrada no projecto "Leiria Radical", promovido pela Câmara 
Municipal de Leiria. 
2. Da actividade designada por "1.º Rebenta Rodas", integrada no projecto "Leiria 
Radical", promovido pela Câmara Municipal de Leiria, constará um passeio de bicicletas 
todo-o-terreno.  

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade designada por "1.º Rebenta Rodas", a ter lugar no dia 1 de Junho de 2002, cujo 
ponto de partida terá lugar na Freguesia de Monte Real, através da atribuição de um 
subsídio no valor de €800, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da "Agrupamento de Escuteiros do CNE n. º 1077 de Monte 

Real”) 
1. O "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1077 de Monte Real" compromete-se a 
realizar e concretizar a actividade designada por "1.º Rebenta Rodas", nos termos referidos 
na cláusula anterior, respeitando o seguinte horário: das 09H às 13.30H. 
2. O "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1077 de Monte Real" compromete-se, ainda, 
a oferecer um lanche a cada participante na actividade. 
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3. O "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1077 de Monte Real" compromete-se a 
assegurar todos os meios necessários à prossecução desta actividade, com total segurança.  
4. a) O "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1077 de Monte Real" compromete-se, 
também, a assegurar a adequada monitorização da respectiva actividade. 

b) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
5. O “Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1077 de Monte Real“, nos termos do 
presente acordo de colaboração, fica responsável por todo e qualquer acidente decorrente 
da participação do público em geral na actividade que aqui se compromete a realizar, 
devendo apresentar à Câmara Municipal de Leiria o comprovativo de um seguro de 
acidentes pessoais, que se propôs realizar. 

Cláusula Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito, por parte do segundo outorgante, do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para este o não recebimento do montante de €800 e não afasta as 
responsabilidades assumidas pelo mesmo. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 20 de Maio de 2002.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO  DE ESTUDANTES 
DO INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO 

N.º 0894/02 Presente pela Sr.ª Presidente o Acordo de Colaboração com a “Associação 
de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração”, relativo ao evento “Leiria 
Radical”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração  
No âmbito do projecto "Leiria Radical", a ter lugar nos Concelhos de Leiria e Porto de Mós, 
durante o período de 1 a 9 de Junho de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como 
primeira outorgante, e a "Associação de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e 
Administração", Contribuinte Fiscal n.º 503194310, cuja identificação se comprova através 
de Publicação no Diário da República n.º 104, III Série de 06.05.92, como segunda 
outorgante, é celebrado o presente acordo de colaboração, que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e a regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer da "Associação de Estudantes 
do Instituto Superior de Línguas e Administração", na concretização de acções de 
divulgação e acompanhamento, integradas no projecto "Leiria Radical", promovido pela 
Câmara Municipal de Leiria. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar as acções de divulgação a 
efectuar pela “Associação de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração”, 
a ter lugar nos dias 20, 21 e 23 de Maio, através da atribuição de um subsídio de €128, ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
2. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, ainda, a assegurar os transportes 
necessários às acções de divulgação previstas para os dias 21 e 23 de Maio, nos termos 
referidos no número anterior. 
3. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar as acções de acompanhamento 
a efectuar pela “Associação de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e 
Administração”, a ter lugar entre os dias 1 e 9 de Junho, através da atribuição de um 
subsídio de €648, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da "Associação de Estudantes do Institu to Superior de Línguas e 

Administração”) 
1. A "Associação de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração" 
compromete-se a realizar e concretizar acções de divulgação, relativas às actividades 
inseridas na iniciativa “Leiria Radical“, junto de Escolas do Concelho (Escolas EB 2,3; 
Escolas Secundárias; Escolas de Ensino Superior), nos dias 20, 21 e 23 de Maio de 2002, e 
de acordo com o seguinte horário: das 9.00H às 13.00H e das 14.00H às 18.00H. 
2. A "Associação de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração" 
compromete-se a realizar e concretizar acções de acompanhamento das actividades 
localizadas no Jardim de Santo Agostinho, entre 1 a 9 de Junho de 2002, bem como 
assegurar o funcionamento do espaço destinado à recolha de inscrições e prestação de 
informações, e de acordo com o seguinte horário: das 10.00H às 13.00H e das 14.00H às 
20.00H. 

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 €776, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 20 de Maio de 2002.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – CORPO NACI ONAL DE ESCUTAS 
– JUNTA REGIONAL DE LEIRIA 
N.º 0895/02 Presente pela Sr.ª Presidente o Acordo de Colaboração com o “Corpo 
Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria”, relativo ao evento “Leiria Radical”, que 
abaixo se transcreve: 
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“Acordo de Colaboração  
No âmbito do projecto "Leiria Radical", a ter lugar nos Concelhos de Leiria e Porto de Mós, 
durante o período de 1 a 9 de Junho de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como 
primeira outorgante, e o "Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria", 
Contribuinte Fiscal n.º 500972052, cuja identificação se comprova através de Publicação no 
Diário da República n.º 156, III Série de 09.07.92, como segundo outorgante, é celebrado o 
presente acordo de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e a regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer do "Corpo Nacional de  
Escutas – Junta Regional de Leiria", na concretização das actividades designadas por 
“Apoio ao Recinto Radical 1“, “Oficinas de Carros de Madeira“, “Corrida de Carros de 
Madeira“ e “Orientação“, integradas no projecto "Leiria Radical", promovido pela Câmara 
Municipal de Leiria. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade “Apoio ao Recinto Radical 1”, a efectuar por um escuteiro, às actividades 
inseridas no âmbito do “Leiria Radical“, designadamente no Jardim de Santo Agostinho, em 
Leiria, de 31 de Maio a  10 de Junho de 2002, através da atribuição de um subsídio de €396, 
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 
2. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Oficinas de Carros de Madeira", a ter lugar entre 1 e 8 de Junho de 2002, no 
Jardim de Santo Agostinho, em Leiria, através da atribuição de um subsídio de €192, ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
3. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, também, a apoiar a realização e 
concretização da actividade "Corrida de Carros de Madeira", a ter lugar no dia 9 de Junho 
de 2002, em São Romão, Freguesia de Pousos, através da atribuição de um subsídio de 
€608, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 
4. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, ainda, a apoiar a realização e 
concretização da actividade "Orientação", a ter lugar no dia 8 de Junho de 2002, na Lagoa 
da Ervedeira, Freguesia de Coimbrão, através da atribuição de um subsídio de €1.610, ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
5. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a assegurar os transportes necessários, 
para os participantes inscritos na actividade “Orientação”, mencionada no ponto 4 da 
presente cláusula. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do "Corpo Nacional de Escutas – Junta R egional de Leiria”) 

1. O "Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria" compromete-se a realizar e 
concretizar o “Apoio ao Recinto Radical 1”, no âmbito do “Leiria Radical“, nos termos 
referidos na cláusula anterior, respeitando os seguintes horários: das 10.00H às 13.00H e 
das 14.00H às 20.00H. 
2. O "Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria" compromete-se a realizar e 
concretizar a actividade "Oficinas de Carros de Madeira", nos termos referidos na cláusula 
anterior, e de acordo com o  seguinte horário: das 14.00H às 20.00H. 
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3. O "Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria" compromete-se a realizar e 
concretizar a actividade "Corrida de Carros de Madeira", nos termos referidos na cláusula 
anterior, e de acordo com o seguinte horário: das 8.30H às 13.00H e das 14.00H às 17.00H. 
4. O "Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria" compromete-se a realizar e 
concretizar a actividade “Orientação", nos termos referidos na cláusula anterior, e de acordo 
com o seguinte horário: das 9.00H às 13.00H e das 14.00H às 18.00H. 
5. O "Corpo Nacional de  Escutas – Junta Regional de Leiria" compromete-se, ainda,  a 
assegurar todos os meios necessários à prossecução destas actividades, com total 
segurança. 
6. a) O "Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria" compromete-se também a 
assegurar a adequada e rigorosa monitorização da respectiva actividade.  

b) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
7. O "Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria“, nos termos do presente 
acordo de colaboração, fica responsável por todo e qualquer acidente decorrente da 
participação do público em geral nas actividades que aqui se compromete a realizar, 
devendo apresentar à Câmara Municipal de Leiria o documento comprovativo do seguro de 
acidentes pessoais que se propôs realizar. 

Cláusula Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito por parte do segundo outorgante do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para este o não recebimento do montante de €2.806, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pelo mesmo. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 20 de Maio de 2002.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – RADICAL SK ATE CLUBE 

N.º 0896/02 Presente pela Sr.ª Presidente o Acordo de Colaboração com o “Radical Skate 
Clube”, relativo ao evento “Leiria Radical”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração  
No âmbito do projecto "Leiria Radical ", a ter lugar nos Concelhos de Leiria e Porto de Mós, 
durante o período de 1 a 9 de Junho de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como 
primeira outorgante, e o "Radical Skate Clube", Contribuinte Fiscal n.º 503415553, cuja 
identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 176, III Série de 
02.08.91, como segundo outorgante, é celebrado o presente acordo de colaboração, que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e a regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer do "Radical Skate Clube", na 
concretização da actividade designada por “3.ª Etapa do Circuito Nacional de Street Skate 
Amador“, integrada no projecto "Leiria Radical”, promovido pela Câmara Municipal de Leiria. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a  apoiar a realização e concretização da 
actividade "3.ª Etapa do Circuito Nacional de Street Skate Amador", a ter lugar no dia 8 de 
Junho de 2002, no Parque da Cidade, em Leiria, através da atribuição de um subsídio no 
valor de €2.250, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro. 
2. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, a assegurar a cedência de 4 mesas, 12 
cadeiras e respectiva sonorização do evento. 
3. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, ainda, a assegurar a prestação de 
refeições nos seguintes termos: 12 refeições no dia 7 de Junho e 12 refeições no dia 8 de 
Junho de 2002. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do "Radical Skate Clube”) 

1. O "Radical Skate Clube" compromete-se a realizar e concretizar a actividade "3.ª Etapa 
do Circuito Nacional de Street Skate Amador", nos termos referidos na cláusula anterior, e 
de acordo com o seguinte horário: das 11.00H às 19.00H . 
2. O "Radical Skate Clube" compromete-se, ainda, a assegurar todos os meios 
necessários à prossecução desta actividade, com total segurança. 
3. O “Radical Skate Clube” compromete-se a assegurar o transporte, montagem e 
desmontagem de todos os equipamentos e materiais  a utilizar na actividade descrita. 
4. O "Radical Skate Clube" compromete-se, também, a assegurar a adequada e rigorosa 
monitorização da respectiva actividade, bem como a pontualidade e assiduidade dos 
monitores, os quais deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
5. O "Radical Skate Clube“, nos termos do presente acordo de colaboração, fica 
responsável por todo e qualquer acidente decorrente da participação do público em geral na 
actividade que aqui se compromete a realizar, devendo apresentar à Câmara Municipal de 
Leiria o documento comprovativo do seguro de acidentes pessoais, que se propôs realizar.  

Cláusula Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito por parte do segundo outorgante do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para este o não recebimento do montante de €2.250, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pelo mesmo. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 20 de Maio de 2002.”  

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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LEIRIA RADICAL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – NÚCLEO DE DESPORTOS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA 

N.º 0897/02 Presente pela Sr.ª Presidente o Acordo de Colaboração com o “Núcleo de 
Desportos Motorizados de Leiria”, relativo ao evento “Leiria Radical”, que abaixo se 
transcreve: 

“Acordo de Colaboração  
No âmbito do projecto "Leiria Radical", a ter lugar nos Concelhos de Leiria e Porto de Mós, 
durante o período de 1 a 9 de Junho de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como 
primeira outorgante, e o "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria", Contribuinte Fiscal n.º 
501794484, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 
171, III Série de 27.07.82, como segundo outorgante, é celebrado o presente acordo de 
colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e a regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer do "Núcleo de Desportos 
Motorizados de Leiria", na concretização da actividade designada por “Karting - Eliminatórias 
e Final”, integrada no projecto "Leiria Radical", promovido pela Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade "Karting - Eliminatórias e Final”, a ter lugar entre 3 e 7 de Junho de 2002, no 
Kartódromo dos Milagres, através da atribuição de um subsídio de €2.445, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria”) 

1. O "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria" compromete-se a realizar e concretizar 
a actividade “ Karting", na vertente “Eliminatórias”, com 12 equipas diárias, de 3 elementos, 
perfazendo o número de 36 participantes por dia, nos termos referidos na cláusula anterior, 
de 3 a 6 de Junho de 2002, respeitando o seguinte horário: das 14.30H às 17.00H. 
2. O "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria" compromete-se a realizar e concretizar 
a actividade “ Karting", na vertente “Final”, com 12 equipas de 3 elementos, apurando-se, 
para o efeito, as 3 primeiras equipas de cada eliminatória, nos termos referidos na cláusula 
anterior, no dia 7 de Junho de 2002, respeitando o seguinte horário: das 19.00H às 22.00H. 
3. O "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria" compromete-se, ainda, a assegurar 
todos os meios necessários à prossecução desta actividade, com total segurança. 
4. a) O "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria" compromete-se também, a assegurar 
a adequada e rigorosa  monitorização da respectiva actividade.  

b) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
5. O "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria“, nos termos do presente acordo de 
colaboração, fica responsável por todo e qualquer acidente decorrente da participação do 
público em geral na actividade que aqui se compromete a realizar, devendo apresentar à 
Câmara Municipal de Leiria o documento comprovativo do seguro de acidentes pessoais 
que se propôs realizar. 
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Cláusula Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito por parte do segundo outorgante do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para este o não recebimento do montante de €2.445, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pelo mesmo. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 20 de Maio de 2002.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PATROCÍNIO LEIRIA RADICAL – AMERICANA–PAPELARIAS, L IVRARIAS E 
EQUIPAMENTOS, SA 

N.º 0898/02 Pela Sr.ª Presidente é presente a telecópia da empresa “Americana–
Papelarias, Livrarias e Equipamentos, SA”, Contribuinte Fiscal n.º 500379327 com o n.º de 
entrada 13280/02, no qual confirma o patrocínio no valor de €500 (Quinhentos Euros), para 
a iniciativa “Leiria Radical“, mediante as contrapartidas e condições mencionadas no fax 
acima referido. 

A Câmara, pela competência que lhe é dada pela alín ea h), do n.º 1, do art.º 
64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, delibera por  unanimidade aprovar, nos termos 
da alínea i), do art.º 16.º da Lei 42/98, de 6 de A gosto, o patrocínio da “Americana–
Papelarias, Livrarias e Equipamentos, SA” no valor de €500 (Quinhentos Euros), para 
a iniciativa “Leiria Radical”, mediante as contrapa rtidas e condições mencionadas no 
fax acima referido. 

** 

PATROCÍNIO LEIRIA RADICAL – LUSITANIAGÁS–COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, 
SA 

N.º 0899/02 Pela Sr.ª Presidente é presente a comunicação da empresa “Lusitaniagás–
Companhia de Gás do Centro, SA”, Contribuinte Fiscal n.º 502761024 com o n.º de entrada 
15070/02, no qual confirma o patrocínio no valor de €2.000 (Dois Mil Euros), para a iniciativa 
“Leiria Radical“. 

A Câmara, pela competência que lhe é dada pela alín ea h), do n.º 1, do art.º 
64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, delibera por  unanimidade aprovar, nos termos 
da alínea i), do art.º 16.º da Lei 42/98, de 6 de A gosto, o patrocínio da “Lusitaniagás-
Companhia de Gás do Centro, SA” no valor de €2.000 (Dois Mil Euros), para a 
iniciativa “Leiria Radical”. 

** 
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JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA – PROPOSTA DE COLABORA ÇÃO – LEIRIA 
RADICAL 

N.º 0900/02 Pela Junta de Freguesia de Leiria, é presente a telecópia datado de 16.05.02, 
com o número de entrada 14918/02, no qual informa do conteúdo da deliberação da Câmara 
Municipal em que aprovou atribuir um subsídio no valor de €1.100 e €1.250, 
respectivamente às entidades “Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes” e ao 
“Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1198 de Santo Agostinho”, para a realização das 
actividades de “Canoagem”, “Kaiak Pólo” e outras de caracter ambiental. Mais aprovou, 
tendo em conta o cariz das referidas actividades, sugerir a inclusão das mesmas na 
iniciativa “Leiria Radical”, promovida pelo Pelouro da Juventude desta autarquia, propondo, 
para o efeito, a inclusão do Brasão da Freguesia de Leiria em todo o material promocional, 
relativo à iniciativa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que as 
actividades acima mencionadas são de interesse muni cipal e possuem 
enquadramento na iniciativa “Leiria Radical”, delib era por unanimidade concordar 
com inclusão das mesmas na referida iniciativa, pro movida pela autarquia. 

Mais delibera concordar com a inclusão do Brasão da  Freguesia de Leiria 
em todo o material promocional, relativo à iniciati va. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA 

N.º 0901/02 Pelo Sr. Vereador Dr. Vitor Lourenço, foi presente a Acta da terceira edição 
do Prémio Literário em epígrafe, cujo Júri constituído pelo Presidente do Júri e 
representante da Câmara Municipal de Leiria, Vítor Manuel Domingues Lourenço, pela 
Técnica Superior dos Serviços Municipais da Cultura da Câmara Municipal de Leiria, Ângela 
Maria Ramiro Salgueiro Pereira, pela Representante da Associação Portuguesa de Editores 
e Livreiros, Laura Maria Santos de Sousa Esperança, pelo Representante da Escola 
Superior de Educação de Leiria, Eduardo Emílio Castelo-Branco da Fonseca e pelo Crítico 
Literário António da Silva Gordo, decidiu por unanimidade, atribuir o Prémio da seguinte 
forma: 
Premiado 
Atribuído ao trabalho poético número 3 «O Legado de Mireia» sob o pseudónimo de António 
Sénior, de António Luís da Mota Barbosa, residente na Abadia – Cortes. 
Decidiu também por unanimidade, atribuir duas menções honrosas: 
Menção Honrosa 
Atribuída ao trabalho poético número 1 «O Fulgor do Lume» sob o pseudónimo de António 
Herédia, de Orlando Cardoso, residente em Leiria. 
Menção Honrosa 
Atribuída ao trabalho poético número 11 «Leiria - Eu Te Canto» sob o pseudónimo de Carlos 
de Lemos, de José Ribeiro de Sousa, residente em Maceira. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade ratificar a acta 
do Júri do Prémio Literário supra citado, conceder e autorizar o respectivo pagamento 
ao premiado no valor de €2.494. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PONTO NÚMERO DOZE 

APOIO PARA A 1.ª MOSTRA DE TEATRO PARA A INFÂNCIA E  JUVENTUDE 

N.º 0902/02 Presente na Divisão da Cultura ofício do Grupo de Teatro «O Nariz», 
solicitando apoio financeiro para a 1.ª Mostra de Teatro para a Infância e Juventude a ter 
lugar de 3 a 9 de Junho. 

Esta Mostra conta com a participação de 5 grupos de teatro que farão 8 
representações dirigidas ao público infantil e juvenil dos 3 aos 16 anos. 

O orçamento previsto é de €6.150 e conta com o patrocínio do IPJ e Delegação 
Regional da Cultura do Centro, no valor de €4.500. 

À Câmara Municipal é solicitado patrocínio de €1.650, uma vez que a mostra é 
dirigida ao público escolar do concelho e as entradas são gratuitas. 

Analisado o projecto e tendo em conta que se trata da 1ª Mostra de Teatro para 
a Infância e Juventude, que a maior parte dos espectáculos são dirigidos para o público 
infantil e que os grupos participantes são de reconhecida qualidade somos a propor a 
atribuição dum subsídio no valor de €1.000 ao grupo de Teatro «O Nariz» a fim de suportar 
as despesas de organização. 

A Câmara Municipal apreciou a informação da Divisão  da Cultura sobre 
pedido de apoio financeiro do Grupo de Teatro «O Na riz» para organização da 1.ª 
Mostra de Teatro para a Infância e Juventude que te rá lugar de 3 a 9 de Junho e tendo 
em conta que se trata da realização de 8 espectácul os de teatro dirigidos ao público 
escolar com idades compreendidas entre os 3 e os 16  anos, que os grupos 
participantes são de reconhecida qualidade, e que s e trata de uma iniciativa de 
interesse municipal delibera por unanimidade ao abr igo da alínea b) do n.º 4 do art.º 
64.º da Lei n.º 169/99, de 28 de Setembro, atribuir  um apoio no valor de €1.000 a fim do 
grupo de Teatro o Nariz. 

** 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – (CULT 46-2 4) 

N.º 0903/02 Presente o pedido da entidade a seguir indicada a solicitar a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 
- Instituto Superior de Línguas e Administração  – dias 23 e 24 de Maio, para realização 
do 1.º Encontro de Psicologia de Leiria – “Psicologia e Sociedade” 
- Orfeão de Leiria  – dia 25 de Maio, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, para 
realização de uma Master Class de Piano 
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão  – dia 29 de Maio, entre as 12h00 e as 19h30, 
para realização da 7.ª Conferência de Gestão 
- Agrupamento Vertical de Colmeias  – dia 31 de Maio, às 10H30, para realização das 
comemorações do Dia Mundial da Criança. 
- Académico de Leiria – dias 15 e 16 de Junho, a decorrer no período da tarde, para 
realização do “Festival de Dança” 
- Kelly Lisboa Escola de Dança – dia 7 de Julho, às 16h30, para realização do espectáculo 
de Dança da Escola Studio K. 
- Escola de Dança Clara Leão  - dias 11 e 12 de Julho, às 18h00, para realização de duas 
representações do espectáculo anual da escola. 
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A Câmara, na qualidade de entidade gestora delibera  unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes, a 
expensas da Câmara. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSÍDIOS 

APOIO À INSTALAÇÃO DO MUSEU ETNOGRÁFICO DO FREIXIAL  

N.º 0904/02 Presente na Divisão da Cultura informação sobre a abertura ao público do 
Museu Etnográfico do Freixial que vai ter lugar no dia 30 de Junho pelas 15,00h. 

Este Museu, constituído por um vasto espólio representativo da história da 
freguesia do Arrabal, tem como objectivo preservar o passado, sensibilizar a população para 
a sua história e identidade regional e mostrar ao público em geral a história local da região. 

O Museu prevê actividades com escolas não só em visitas guiadas como em 
recreação de actividades agrícolas e de artes e ofícios tradicionais. 

A Comissão organizadora está a envidar todos os esforços junto das entidades 
oficiais para que o Museu conste nos roteiros turísticos da região. 

Pelo exposto e tendo em conta que a abertura e o funcionamento do Museu tem 
sido fruto do trabalho abnegado e entusiasta do Rancho Folclórico do Freixial, que é um 
marco importante para a Freguesia do Arrabal e do concelho e um pólo dinamizador da 
cultura local, propomos a atribuição da verba de €2.500,00, conforme o previsto em PA, na 
rubrica 0802/040201para suporte nas despesas de funcionamento do Museu. 

A Câmara Municipal apreciou informação da Divisão d a Cultura sobre 
apoio ao Rancho Folclórico do Freixial para funcion amento do Museu Etnográfico do 
Freixial cuja abertura ao público vai ter lugar no dia 30 de Junho e tendo em conta que 
esta abertura é fruto do trabalho abnegado e entusi asta do Rancho Folclórico do 
Freixial, que é um marco cultural importante para a  Freguesia do Arrabal e para o 
concelho e um pólo dinamizador da cultura local, de libera por unanimidade e ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 6 4.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, atribuir a verba de €2.500,00, para supor te nas despesas de funcionamento 
do Museu, conforme o previsto em PA, na rubrica 080 2/040201. 

** 

Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DOS ESPAÇOS COMERCIAIS DO 
EDIFÍCIO DESIGNADO POR “EX-MERCADO DE SANTANA” 

- EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA N.º 8 PARA A CONSTRUÇÃO D A 
“VARIANTE SUL DE LEIRIA – 3.º TROÇO”, DE QUE É PROP RIETÁRIO 
JOSÉ DE SOUSA OLIVAL. “PROC.º N.º 227/02 – EXPROPRI AÇÃO” DO 
3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LEIRIA 
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** 
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DOS ESPAÇOS COMERCIAIS DO  EDIFÍCIO 
DESIGNADO POR “EX-MERCADO DE SANTANA” 
N.º 0905/02 Foram apresentados, pela Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães, duas 
minutas de contratos de arrendamento comercial para os espaços comerciais do edifício 
designado por Ex-Mercado de Santana, bem como a tabela do valor das rendas, áreas, 
periodicidade e objecto dos respectivos espaços. Distinguem-se dois tipos de contratos, um 
relativo à licitação em Hasta Pública e outro resultante da Cessação dos anteriores 
contratos, resultando daí novos contratos Promessa de arrendamento. 

A Senhora Vereadora apresentou também em mão três contratos de 
arrendamento comercial celebrados a 17.05.02, em virtude da necessidade por parte dos 
arrendatários da solicitação dos respectivos contadores de água. 

Contrato referente aos espaços levados a Hasta Pública:  
CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL 

------ Entre a Senhora Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da 
Freguesia e Concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, 
Marrazes - Leiria, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria e em 
representação do Município de Leiria, (NIPC 505181266), como primeira outorgante e nome 
_________________________, (estado civil) _________, natural de freguesia de 
_______________, concelho de _________________, residente em ____________portador 
do bilhete de identidade ____________ emitido em ____________ por ________________ 
e válido até _____________, Contribuinte Fiscal n.º _______________ que outorga em 
representação de _____________________, NIPC n.º _________________ na qualidade 
de __________________, como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de 
arrendamento comercial que se rege pelas cláusulas seguintes. -------------------------------------- 

Primeira 
------ O Município de Leiria é dono e legítimo possuidor do edifício designado por “Ex-
Mercado de Santana”, sito na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, na cidade de 
Leiria, o qual foi objecto de obras de reabilitação e reconversão, nos termos de projecto 
devidamente aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda 
------ A primeira outorgante dá de arrendamento ao segundo outorgante um espaço 
comercial designado na planta que integra o Projecto de Reabilitação do Mercado de 
Santana por espaço n.º _____, com a área total de _________ m2, composta por 
__________ (e cave). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terceira 
------ O espaço a que se reporta o presente contrato será entregue livre e desocupado ao 
segundo outorgante na data da sua assinatura. ------------------------------------------------------------ 

Quarta 
------ O contrato de arrendamento é comercial e terá a duração de 5 anos, sendo renovado 
automaticamente por períodos sucessivos de um ano, nos termos da lei aplicável. ------------- 
------ O contrato de arrendamento produzirá os seus efeitos a partir da data da sua 
assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quinta 
------ A renda anual é de €____________ (____________) a pagar em mensalidades de 
€____________ (_____________), do dia 1 ao dia 8 do mês anterior àquele a que respeitar 
na Câmara Municipal de Leiria, sendo actualizada anualmente de acordo com os critérios e 
os valores definidos em diploma próprio para as rendas comerciais. --------------------------------- 
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Sexta 
------ O espaço arrendado destina-se ao exercício da actividade comercial de 
_______________, em horário não exclusivamente nocturno, estando vedada qualquer 
alteração à mesma, salvo autorização prévia da Câmara Municipal de Leiria. -------------------- 

Sétima 
------ As obras que o arrendatário pretenda levar a efeito no espaço arrendado, para além de 
estarem sujeitas ao competente licenciamento municipal, carecem de autorização prévia da 
Câmara Municipal de Leiria. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Oitava 
------ No termo do contrato, o espaço arrendado será entregue em perfeito estado de 
conservação e limpeza, com todas as chaves e vidros intactos, bem como a instalação 
eléctrica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Décima primeira 
------ O segundo outorgante aceita este contrato nos termos exarados. ----------------------------- 
Leiria, ___de_______ de 2002. 
A Primeira outorgante ________________________ 
O Segundo outorgante _______________________” 

Contrato resultante da cessação por mútuo acordo 
“CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL 

------ Entre a Senhora Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da 
Freguesia e Concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, 
Marrazes - Leiria, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria e em 
representação do Município de Leiria, (NIPC 505181266), como primeiro outorgante e 
_________________________, (estado civil), natural da freguesia de _________________, 
concelho de ___________________, residente em __________________,portador do 
bilhete de identidade n.º ______________ emitido em _______________ por 
___________________ e válido até _______________, Contribuinte Fiscal n.º 
_______________ que outorga em representação de ___________________, NIPC n.º 
___________, na qualidade de ____________, como segundo outorgante, é celebrado o 
presente contrato de arrendamento comercial que se rege pelas cláusulas seguintes. --------- 

PRIMEIRA 
------ O Município de Leiria é dono e legítimo possuidor do edifício designado por “Ex-
Mercado de Santana”, sito na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, na cidade de 
Leiria, o qual foi objecto de obras de reabilitação e reconversão, nos termos de projecto 
devidamente aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA 
------ O segundo outorgante dá de arrendamento ao segundo outorgante um espaço 
comercial designado na planta que integra o Projecto de Reabilitação do Mercado de 
Santana por loja n.º ___, com a área total de ___ m2. ---------------------------------------------------- 
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TERCEIRA 
------ A loja a que se reporta o presente contrato será entregue livre e desocupada ao 
segundo outorgante na data da sua assinatura. ------------------------------------------------------------ 

QUARTA 
------ O arrendamento é feito pelo prazo de ___ anos, com posteriores renovações anuais, 
nos termos da lei aplicável. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O contrato de arrendamento produzirá os seus efeitos a partir da data da sua 
assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUINTA 
------ A renda é de € ____ (_________________________) mensais, a pagar do dia 1 ao dia 
8 do mês anterior àquele a que respeitar na Câmara Municipal de Leiria, sendo actualizada 
anualmente de acordo com os critérios e os valores definidos em diploma próprio para as 
rendas comerciais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA 
------ A loja arrendada destina-se ao ____________________________, não lhe podendo 
ser dado outro fim sem a autorização prévia por escrito do primeiro outorgante. ----------------- 

SÉTIMA 
------ As obras que o arrendatário pretenda levar a efeito na loja arrendada, para além de 
estarem sujeitas ao competente licenciamento municipal, carecem de autorização prévia da 
Câmara Municipal de Leiria. ------------------------------------------------------------------------------------- 

OITAVA 
------ No termo do contrato, a loja arrendada será entregue em perfeito estado de 
conservação e limpeza, com todas as chaves e vidros intactos, bem como a instalação 
eléctrica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

DÉCIMA PRIMEIRA 
------ O segundo outorgante aceita este contrato nos termos exarados. ----------------------------- 
------ O segundo outorgante declara aceitar o presente contrato de arrendamento nas 
condições nele estipuladas, que se obriga a cumprir pontual e integralmente. -------------------- 

DÉCIMA SEGUNDA 
------ O presente Contrato está isento de imposto do selo pelo efeito conjugado do disposto 
na alínea s) do n.º 3 do art.º 3.º com a alínea a) do art.º 5.º do Código do Imposto do Selo. 
Leiria, ___de_______ de 2002. 
A Primeira outorgante ________________________ 
O Segundo outorgante _______________________” 
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Loja 
 n.º 

Arrendatário Área / 
m2 

Aqu. Direito  Renda 
euros 

 Duração de 
Contrato 

Ramo de 
actividade 

0.7 Molduralis 40 1) Transf.ª €698,32  15anos/Ren.1
A 

Molduras, arte 

0.8 Luís M. Ferreira Costa 20 3) 
Continuidade 

€249,40  5anos/Ren.1A Charcutaria 

0.9 Luís M. Ferreira Costa 20 3) 
Continuidade 

€249,40  5anos/Ren.1A Charcutaria 

0.10 Nuno Maia 45 3) Transf.ª €673,38  25anos/ 
Ren.5A 

Sapataria 

0.12 Modalã 45 1) 
Continuidade 

€773,14  10anos/Ren.3
A 

Retrosaria 

0.13 Fernando A Ferreira 21 1) 
Continuidade 

€399,04  5anos / 
Ren.3A 

Mercearia 

0.14 Bernardo Santos Lopes 19,32 2) Hasta  €850  5anos/Ren.1A Ourivesaria 

0.15 Tromba Rija 19,5 2) Hasta  €810  5anos/Ren.1A Artesanato 

0.16 Sofal 20,4 2) Hasta  €902,5  5anos/Ren.1A Artigos Cerâmica 

0.6/1.1 Molduralis 88,8 2) Hasta  €2.300,0
0 

 5anos/Ren.1A Salão de Chá 

0.19 Steve Cruz S. Antunes *4) 2) Hasta  *4)  5anos/Ren.1A Restaurante 

1.6 Jahali  27 2) Hasta  €1.500,0
0 

 5anos/Ren.1A Café/Bar 

 
1) O Contrato Promessa de arrendamento estabelece na cláusula 5ª. "A renda será definida 
pelo 1.º outorgante, atendendo aos valores médios de arrendamento convencionados por 
média naquela área, com uma pequena desvalorização, atendendo à especificidade da 
entidade arrendatária." 
2) Homologados os valores da Hasta Pública por deliberação de Câmara nº 2471/01 de 
2001/10/10 
3) Valores acordados no processo de cessação do contrato anterior 
*4) Valores a rectificar presentes na ordem de trabalhos ponto n.º 9 da presente reunião de 
Câmara 

A Câmara Municipal, depois de analisar os documento s apresentados, 
delibera por unanimidade, aprovar as minutas dos co ntratos, conceder poderes à 
Senhora Presidente para proceder à assinatura dos m esmos, bem como ratificar nos 
termos do n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de  18 de Setembro, o clausulado nos 
contratos de arrendamento já assinados pelo motivo supra constante no texto da 
deliberação. 

Mais delibera, aprovar a tabela anexa relativa ao v alor das rendas, áreas, 
periodicidade e objecto dos respectivos espaços.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA N.º 8 PARA A CONSTRUÇÃO DA “VARIANTE SUL DE 
LEIRIA – 3.º TROÇO”, DE QUE É PROPRIETÁRIO JOSÉ DE SOUSA OLIVAL. “PROC.º 
N.º 227/02 – EXPROPRIAÇÃO” DO 3.º JUÍZO CÍVEL DO TR IBUNAL JUDICIAL DA 
COMARCA DE LEIRIA 

N.º 0906/02 Presente o ofício da Drª. Ana Cristina Vigarinho, com entrada n.º 15131, 17 
de Maio de 2002. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade que seja elaborada resposta no recurso apresentado pelo expropriado 
José de Sousa do Olival e que, nesse processo, seja m indicadas as seguintes 
testemunhas: 
- Arq.ª Maria Cristina Miguéns Gil, com domicílio p rofissional na Câmara Municipal de 
Leiria; 
- Arq.ª Maria Helena Veludo Vieira Pereira, residen te na Av. Marquês de Pombal, n.º 15, 
r/c Dt.º, 2410-152 Leiria; 
- Arq.º Rui Manuel Reis Alves, residente na Rua de Santo Amaro, n.º 38, 3.º Dt.º, 1200-
803 Lisboa. 

Mais delibera que, para servir de perito, seja indi cado o Eng.º Civil 
Fernando Eduardo Loureiro Malhó, com domicílio prof issional na Câmara Municipal 
de Leiria. 

Delibera, ainda, concordar com o teor do Acórdão Ar bitral e com o do 
Laudo de Arbitragem que integra os fundamentos que presidiram à fixação do valor 
da indemnização em €14.570,00 (catorze mil, quinhen tos e setenta euros). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

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

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

 
Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 20 de Maio de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


