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ACTA N.º 11 
Aos dezanove dias do mês de Março 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 TERESA MARIA JORGE 

JORDÃO, Assistente Administrativa Principal. 

** 
Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o 

ENG.º ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA, para apresentação dos processos de 
obras particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º JOSÉ MANUEL 
RAPOSO PIRES; por parte do Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS 
ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.03.12 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram catorze horas e 
cinquenta e cinco minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 11 de 2002.03.19 

.00437-(2) 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 978/99 JOAQUIM CARLOS CLEMENTE MARTINS 
 509/00 SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA. 
 1147/01 RUI ALBERTO CARVALHO F. SAMPAIO 
 113/02 JOSÉ PEREIRA GASPAR 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS: 

35/96 MARIA ALICE LOPES E OUTRAS 
25/97 JOSÉ ANTUNES SANTOS 
30/97 LEIRIAPROM, LDA. 
21/98 MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- T.234/01 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DE FREGUESIA E EXTENSÃO 
DO CENTRO DE SAÚDE DOS POUSOS – 1ª FASE – ACTAS DA COMISSÃO DE 
ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS 
DA LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – ORÉMJOGOS – MÁQUINAS DE DIVERSÃO, 
LDA. PARA O CAFÉ DE PAULO JORGE NETO BASTOS 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS 
DA LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – FINALTRÓNICA – ASSISTÊNCIA 
ELÉCTRÓNICA E SERVIÇOS, LDA. PARA O CAFÉ DE MARIA ALICE R. GASPAR 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS 
DA LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – ANÍBAL JORDÃO ROLO CARREIRA 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS 
DA LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – ORÉMJOGOS – MÁQUINAS DE DIVERSÃO, 
LDA. PARA O CAFÉ RESTAURANTE SOL D’AREIA, LDA. 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS 
DA LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – JOGOS T, JOGOS TRAD. E DIVERSÕES 
ELECTRÓNICAS, LDA. 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – RICARDO MANUEL BÉRTOLO 
FRANCISCO – ENT.2001/26146 

PONTO NÚMERO CINCO 

- BALANCETE 
- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PUBLICIDADE – J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LDA. 
- PUBLICIDADE – MARIA LUCINDA MARQUES DA SILVA FILIPE 
- ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
- FEIRA ANUAL DE LEIRIA – TRADICIONAL FEIRA DE MAIO - COMISSÃO 
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PONTO NÚMERO SETE 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO OITO 

- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE LEIRIA 
- PAAD INFRA-ESTRUTURAS – CANDIDATURAS DE DEZEMBRO DE 2001 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 
JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE DE LEIRIA 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE ACADÉMICO DE LEIRIA 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO JUVENIL 
AMBIENTE E PATRIMÓNIO 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
- JUNTA REGIONAL DE LEIRIA 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
DO INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - GRUPO DESPORTIVO, 
RECREATIVO E CULTURAL UNIDOS DE CASAL DOS CLAROS E COUCINHEIRA 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - NÚCLEO DE DESPORTOS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA 

- ABRIL JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO - AGRUPAMENTO DE 
ESCUTEIROS DO CNE N.º 1112 DE SOUTO DA CARPALHOSA 

- ABRIL JUVENIL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DCJ - DIVULGAÇÃO 
DE CIÊNCIA A JOVENS, LDA 

- PAAJ – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL – APOIO ANUAL 
AOS GRUPOS INFORMAIS DE JOVENS 

- ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE LEIRIA/INSTITUNA – PEDIDO DE APOIO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- GEMINAÇÕES – BOLSAS DOS ESTUDANTES DE CABO VERDE – OSVALDO 
RODRIGUES 

- COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA 
ESCOLAR DE LEIRIA – PROJECTO DE ORÇAMENTO CONCELHIO PARA 2002 
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PONTO NÚMERO ONZE 

- PROTOCOLO ENTRE A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA DE MACEIRA 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0460/02 PROC.º N.º 978/99 - (fl. - 191) 

De JOAQUIM CARLOS CLEMENTE MARTINS, residente na Rua da Mata 
Nacional, n.º 34, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de legalização 
das alterações levadas a efeito numa moradia unifamiliar e muros de vedação, sitos na Rua 
do Vale, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14.03.02, e face ao disposto no 
art.º 41.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 legalização das alteraç ões levadas a efeito na moradia e 
muros acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º repor os muros confinantes com o caminho públic o no lado Sul, de 
acordo com a deliberação tomada em reunião de câmar a de 26.01.00, relativamente à 
cedência de uma faixa de terreno de 2,5m de largura , para alargamento do arruamento 
e passeio; 

2.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de est abilidade, referente ao 
muro de suporte de terras; 

Mais delibera informar que, a implantação e execuçã o dos muros deverá 
efectuar-se de acordo com o projecto apresentado, n ão devendo a altura dos muros 
laterais exceder 2,00m. 

** 

N.º 0461/02 PROC.º N.º 509/00 - (fl. - 307) 

De SIMÕES SILVA & FILHOS, LDA., com sede na Rua dos Vasos, Lote 5 – 
Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição acerca do ónus de não 
construção referido no último parágrafo da deliberação tomada em reunião de Câmara de 
06/06/01, referente à aprovação do projecto de arquitectura de um edifício de habitação, 
comércio e serviços, a levar a efeito na Rua da Malaposta – Cruz d’Areia, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta o teor da 
exposição apresentada e face à informação prestada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 14.03.02, e ao disposto na legislaç ão em vigor, delibera, por 
unanimidade, retirar a condição indicada na deliber ação tomada em reunião de 
01.06.06, acerca do ónus de não construção. 
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** 

N.º 0462/02 PROC.º N.º 1147/01 - (fl. - 25) 

De RUI ALBERTO DE CARVALHO FREITAS SAMPAIO, residente na Avenida 
Dr. José Jardim, n.º 1, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/03/02, e face ao disposto no 
art.º 41.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 do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º garantir o alinhamento do beirado com o remate superior do primeiro 
piso do edifício confinante do lado Poente, devendo  ainda garantir o alinhamento da 
fachada proposta com a fachada do edifício adjacent e acima indicado; 

2.º os espaços no vão da cobertura deverão destinar -se apenas a 
arrumos; 

3.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício; 

4.º cumprir com os condicionalismos indicados na co municação da DREC 
– Direcção Regional de Educação do Centro (do qual deverá ser dado conhecimento 
ao requerente); 

5.º garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 2 2.º e 47.º do Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de 
extinção de incêndios; 

6.º garantir o cumprimento do Código Civil relativa mente às propriedades 
confinantes, nomeadamente quanto às escadas exterio res junto ao limite da 
propriedade; 

7.º os passeios a executar deverão seguir os alinha mento exteriores (junto 
à faixa de rodagem do arruamento existente no local ), devendo assegurar-se a 
drenagem das águas pluviais; 

8.º os trabalhos a executar deverão ser acompanhado s pelos Serviços de 
Fiscalização das Obras Municipais; 

9.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €4.000,00  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, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá garantir-se a execução e pavimentação dos ar ranjos exteriores na frente da 
edificação (zona de passeio) de acordo com o indica do nos elementos gráficos, 
devendo ainda prever o alargamento do passeio na Ru a Dr. António da Costa Santos. 

** 
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N.º 0463/02 PROC.º N.º 113/02 - (fl. - 161) 

De JOSÉ PEREIRA GASPAR, com domicilio profissional no Centro Comercial 
Maringá, Loja n.º 18, freguesia de Leiria, referente à operação urbanística que consta do 
pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar 
a efeito em Serrada Nova - Brogal, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18.03.02, 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, a provar o projecto de arquitectura 
da moradia e muros acima referidos, condicionado a apresentar no prazo de 6 meses, 
o seguinte: 

1.º declaração válida da inscrição do autor do proj ecto, em Associação 
Pública de natureza profissional; 

2.º termo de responsabilidade do autor do projecto acústico, de acordo 
com o previsto no Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

3.º ficha com elementos estatísticos, de acordo com  a Portaria n.º 1111/01, 
de 19 de Setembro; 

4.º no acto do levantamento do Alvará de 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 ser deterioradas c om a construção e, de acordo com 
o estabelecido no art.º 64.º do Regulamento Municip al de Obras Particulares, na qual 
deve constar a seguinte cláusula: “a garantia apres entada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  das áreas cedidas, devendo para o 
efeito garantir-se a utilização de materiais idênti cos aos existentes no local, 
relativamente ao passeio e alargamento ao arruament o, assim como assegurar uma 
eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma.  

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0464/02 PROC.º LOT. Nº 35/96 (fl. 177) 

De Maria Alice Lopes e outras, acompanhado de um requerimento de 
FLAMIANO CORDEIRO CARLOS (procurador), residente na Rua Central, 107 em 
Famalicão, Cortes, solicitando a anulação do alvará 7/2000, do loteamento sito em Cavadas, 
freguesia de Cortes. 

O alvará não chegou a ser registado na Conservatória do Registo Predial. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 15.3.2002 delibera,  por unanimidade, autorizar o 
cancelamento da garantia bancária n.º 91770 , emitida pelo Banco Borges & Irmão em 
20.03.98, bem como dar conhecimento aos SMAS, EDP e  Telecom de que o alvará n.º 
7/2000 não produziu efeito. 

** 
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N. 0465/02 PROC.º LOT. Nº 25/97 (fl. 445) 

De JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS, residente na Rua da Torre, 110 – Bouça, 
em Colmeias, acompanhado de um requerimento a solicitar alteração ao loteamento sito em 
Brejo, freguesia de Marrazes. 

Trata-se de uma alteração ao uso do r/c do lote 1 que se encontra como 
equipamento/terciário no Alvará de loteamento n.º 887/98, para passar a constar como 
equipamento/terciário, estabelecimento de restauração e bebidas e indústria de classe C 
compatível com a habitação. Encontra-se presente a Certidão de Registo Predial em nome 
do requerente e proprietário do loteamento. Não são alterados outros valores urbanísticos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 18.03. 02 delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração pretendida e autorizar a emissã o do aditamento ao alvará de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezemb ro na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

** 

N.º 0466/02 PROC.º LOT. N.º 30/97 - (fl 351) 

De LEIRIAPROM – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª. com sede na Rua 
Barro da Ponte n.º 145 em Caxieira, Santa Eufémia, acompanhado de um requerimento 
solicitando a recepção provisória das obras de infra-estruturas do loteamento situado em 
Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 15.03.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória parcial das infra-e struturas do loteamento e a redução 
das Garantias Bancárias n.º D000005111  para 10% do seu valor inicial, e n.º 
D000005110 para €7.537,30, emitidas pelo Banco Nacional de Cr édito Imobiliário, SA 
que ficarão cativas até à recepção definitiva das i nfra-estruturas que as mesmas 
caucionam, devendo para o efeito ser elaborado o re spectivo auto de recepção. 

Mais é deliberado conceder o prazo de 90 dias para a conclusão dos 
trabalhos em falta relativos à execução do passeio confinante com o lote 9. 

** 

N.º 0467/02 PROC.º LOT. N.º 21/98 (fl.262) 

De MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS,  residente na Rua Fazenda, 455 – Cx 
705, em Parceiros, referente ao loteamento de uma propriedade sita em Rua Vale dos 
Poços, freguesia de Parceiros. 

É solicitado a emissão do Aditamento ao Alvará correspondente aos lotes 9 a 13 
(2.ª fase), alteração de localização ao caminho público existente a Sul passando a existir 
entre o lote 9 e a zona verde sofrendo os lotes 9 e 10 redução de áreas, e ainda redução da 
garantia bancária que diz respeito às infra-estruturas de águas residuais, domésticas e 
pluviais. 
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Os SMAS já efectuaram a recepção provisória. 
Analisado o processo verifica-se um aumento de 139m² nas áreas de cedência 

pela redução das áreas dos lotes 9 e 10, e de acordo com o parecer dos SMAS poderá ser 
viabilizada a 2.ª fase do loteamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 18.03.02, delibera por unanimidade, aprovar as 
alterações e autorizar a emissão do respectivo adit amento ao alvará correspondente 
aos lotes 9 a 13 (2.ª fase), condicionado a ceder 2 7m2 para passeios, 112m 2 para 
arruamentos, para além das áreas já cedidas aquando  da emissão do Alvará (1.ª fase) 
pela redução de 79m² na área do lote 9 e 60m² na ár ea do lote 10. 

Mais é deliberado autorizar a redução da garantia b ancária n.º 72001762292  
para 10% do seu valor inicial, que ficará cativa at é à recepção definitiva das infra-
estruturas que a mesma cauciona. 

** 

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 TRÊS 
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DE FREGUESIA E EXTENSÃO  DO CENTRO DE 
SAÚDE DOS POUSOS – 1.ª FASE – ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE 
DE PROPOSTAS – PROC T.234/01 

N.º 0468/02 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada 

Tendo por base a Acta do Acto Público de Abertura das Propostas e o relatório 
relativo à avaliação da capacidade técnica, ambos elaborados pela Comissão de Abertura, 
conclui –se que dos  sete concorrentes presentes ao concurso foram  admitidos, para esta 
fase de análise de propostas cinco. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de  Preços, com um 
preço base de € 430.462,59 e com um prazo  de execução de 9 meses. 

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

A) Preço   55 %  11 Valores 
B) Valor Técnico da Proposta   45 %      9 Valores 
Total   100%  20 Valores 
Na análise dos factores e respectivos subfactores que fazem parte do critério de 

adjudicação, teve-se em consideração o previsto no ponto n.º 14 do Anúncio de Concurso e 
n.º 21 do Programa de Concurso. 

Para a análise do Valor técnico das propostas e conforme o definido no ponto 
acima referenciado teve-se em conta a programação dos trabalhos, a descrição do modo de 
execução e a proposta de pagamento dos mesmos, apresentadas por cada concorrente. 

A classificação obtida por cada concorrente e respectiva proposta é a seguinte: 
 Valor Valor Total 
 Técnico 
QUIMLENA, LDA. 9,02 7,64 16,66 
AZINHEIRO/LUIS S.VERMELHO, LDA  11,00 6,20 17,20 
SOCOLIRO, S.A. 7,65  7,64 15,29 
FRAGOSO & FILHOS, LDA. 9,78 7,08 16,86 
M. MATEUS FRAZÃO, LDA. 9,19 6,20  15,39 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente AZINHEIRO-
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA./LUÍS SERRAS VERMELHO, LDA, obteve a 
melhor pontuação no presente concurso. 

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada ao referido concorrente pelo valor 
da sua proposta, no montante de €341.676,56 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à audiência prévia dos concorrentes  conforme 
previsto no n.º 1 e n.º 2 do art.º 101.º do Decreto- Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório da Comissão de Análise  de Propostas, delibera, por 
unanimidade manifestar a intenção de adjudicar nos termos do n.º 1, do art.º 110.º do 
Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a execução da  empreitada supra referida, ao 
concorrente AZINHEIRO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA ./LUÍS SERRAS 
VERMELHO, LDA. pelo valor de €341.676,56 + IVA por ser o que obt eve melhor 
pontuação no concurso. 
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Mais delibera que se proceda à audiência dos concor rentes em 
conformidade com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decr eto Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87 DE 8 DE JANEIRO– ORÉMJOGOS – MÁQUINAS DE D IVERSÃO, LDA. PARA O 
CAFÉ DE PAULO JORGE NETO BASTOS 

N.º 0469/02 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 concessão de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão, no estabelecimento Café de Paulo Jorge Neto Bastos em Andrinos, 
Pousos – Leiria. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Pousos, comunicado pelo ofício n.º 180/02, de 07.03. 02. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, 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 

** 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87 DE 8 DE JANEIRO – FINALTRÓNICA – ASSISTÊNC IA E SERVIÇOS, LDA. 
PARA O CAFÉ DE MARIA ALICE R. GASPAR 

N.º 0470/02 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 concessão de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão, no estabelecimento de Café de Maria Alice R. Gaspar em Amor – 
Leiria. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Amor, comunicado pelo ofício n.º 56/02, de 06.03.02. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, 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 – ANÍBAL JORDÃO ROLO CARRE IRA 

N.º 0471/02  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 concessão de licença de três máquinas 
eléctricas de diversão, no estabelecimento Café Snack Bar GILÓ em Ervideira - Coimbrão – 
Leiria. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Coimbrão, comunicado pelo ofício n.º 33/02, de 08.03.02. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, 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. 

** 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87 DE 8 DE JANEIRO – ORÉMJOGOS – MÁQUINAS DE DIVERSÃO, LDA. PARA O 
CAFÉ RESTAURANTE SOL D’AREIA, LDA. 

N.º 0472/02 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 concessão de licença de duas máquinas 
eléctrica de diversão, no estabelecimento Café Restaurante Sol d’Areia, Ld.ª em Cruz 
d’Areia – Leiria. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, o ofício da Junta de Freguesia 
de Leiria, n.º 145/02, de 11 de Março de 2002, no qual informa que dada a localização do 
café, onde existem vários estabelecimentos de ensino e não tendo mais informação 
disponível, não pode pronunciar-se sobre o licenciamento. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, emitir parecer 
desfavorável face à proximidade de estabelecimentos  de ensino, tal como é referido 
no ofício da Junta de Freguesia de Leiria, nos term os e para os efeitos do disposto no 
n.º 2 do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 316/95, de 2 8 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87 DE 8 DE JANEIRO – JOGOS T, JOGOS TRAD. E D IVERSÕES ELECTRÓNICAS, 
LDA. 

N.º 0473/02 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 concessão de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão, no estabelecimento Estrebaria Bar, Ld.ª em Leiria. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Leiria, comunicado pelo ofício n.º 142/02, de 07.03.02. 
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Apreciado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, 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 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – RICARDO MANUE L BÉRTOLO 
FRANCISCO – ENT.2001/26146 

N.º 0474/02 Presente o pedido de indemnização em epígrafe, correspondente aos danos 
sofridos na respectiva viatura. De acordo com a informação da Divisão Administrativa, o 
requerente sofreu danos patrimoniais traduzidos nas despesas com a reparação do veículo 
acidentado. Apurada a responsabilidade do Município, nasce a sua obrigação de indemnizar  
o lesado dos danos por ele sofridos. Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente 
seja atendido e que a Câmara Municipal o indemnize no montante de €471,16 (quatrocentos 
e setenta e um euros e dezasseis cêntimos), correspondente ao valor dos danos materiais 
sofridos, constantes do orçamento apresentado. 

A Câmara, face à informação delibera, por unanimida de, concordar com a 
informação da Divisão Administrativa e aprovar o pa gamento da indemnização 
referida, mediante apresentação do Título de Regist o de Propriedade. 

** 

PONTO CINCO 

BALANCETE (2) 

N.º 0475/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos dezanove do mês de Março 
de 2002, apresentando um total de Disponibilidades de €2.290.863,98 sendo de Operações 
Orçamentais €1.745.881,34 e de Operações de Tesouraria €544.982,61. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PAGAMENTOS (2) 

N.º 0476/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 12 a 19 de Março c orrespondente às autorizações 
n.ºs 1930 a 2114, no montante de €475.633,24.  

** 
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PONTO SEIS 

PUBLICIDADE – J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LDA. - I TL-42-9-1 

N.º 0477/02 Presente o processo em epígrafe referente ao pedido de licenciamento de um 
reclamo luminoso, a colocar no seu estabelecimento sito na Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, 107-A, em Leiria, o qual foi reapreciado superiormente, face à carta 
apresentada pelo requerente e no seguimento da deliberação 01/10/31. 

A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o. 

** 

PUBLICIDADE – MARIA LUCINDA MARQUES DA SILVA FILIPE  - ITL-42-9-1 

N.º 0478/02  Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um anúncio luminoso e de um toldo, a colocar frente ao seu 
estabelecimento de lavandaria, sito na Urbanização Planalto, Rua da Escola, lote 7, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a requerente nos 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 de Janeiro, (audiência de 
interessados) da intenção de ordenar a remoção da p ublicidade colocada sem prévio 
licenciamento, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 20.º do Regulamento Municipal 
da Publicidade. 

** 

ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL - ITL-42-7-2 

N.º 0479/02  Presente a informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à anulação 
da certidão de dívida com o conhecimento n.º 62/01, no valor €33,67, em nome de Haiti – 
Pastelarias, Lda., com sede na Avª. Combatentes da Grande Guerra, n.º 57, em Leiria, em 
virtude das obras no Parque de Estacionamento junto ao Mercado Maringá 

A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida. 

** 

FEIRA ANUAL DE LEIRIA – TRADICIONAL FEIRA DE MAIO –  COMISSÃO 

N.º 0480/02 De acordo com os artigos n.ºs 89.º e 90.º do “Regulamento dos Mercados e 
Feiras de Leiria”, a Feira Anual terá de ser organizada por uma Comissão nomeada pela 
Câmara Municipal. Sugere-se a Comissão abaixo designada. 

Constituição da Comissão: 
- Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e Dr. Vitor Manuel Domingos Lourenço, 

membros do executivo; 
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- Máximo Manuel Ferreira Pereira, Carlos Gonçalves Bilreiro, Filomena da Silva Parente, 
Eng.º Francisco Eduardo Oliveira Morais, Arq.º António Filipe P. M. Risques Pereira e 
Eng.º João Carlos Antunes Ferreira. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, aprovar a 
constituição da Comissão apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

VOTO DE PESAR 

N.º 0481/02  Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, à Sra. Margari da Rosa de Oliveira Porto Ramos 
Martins Dias, funcionária desta Câmara Municipal pe lo falecimento de seu sogro 
tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, concord ar. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE LEIRIA  

N.º 0482/02 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente 
o Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 
- que o Basquetebol é uma das modalidades com maior potencial de crescimento no 
Concelho de Leiria; 
- que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 
modalidade; 
- que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 
eventos que promove. 
Impõe-se: 
- Às Instituições que de alguma forma têm responsabilidade nesta área, a necessidade de 
promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 
- A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 
facultando-lhes os indispensáveis meios a uma natural formação básica em desporto, como 
factor integrante e indispensável a uma educação global. 
Porque: 
- A Associação de Basquetebol de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio 
e tradição no Basquetebol português, é a representante de todos os clubes ou 
colectividades que no Distrito de Leiria praticam competições oficiais de Basquetebol; 
- A Associação de Basquetebol de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no 
fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 
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- A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, 
tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas 
próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 
competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 
Razão: 
- Porque entre a Associação de Basquetebol de Leiria e a Câmara Municipal de Leiria é 
celebrado o presente Protocolo de desenvolvimento do Basquetebol que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Basquetebol do Concelho de Leiria; 
2. Promover a prática desportiva regular; 
3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 
4. Formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências da Associação de Basquetebol de Leiri a) 

1. Promover o “I Clinic Basquetebol Cidade de Leiria; 
2. Organizar a Fase Local do Torneio de Basquetebol Sunny D – 3 x 3, em Leiria; 
3. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 
actividades de iniciativa municipal, nomeadamente, na modalidade de Basquetebol, ao nível 
técnico e arbitragem. 
4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 
o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Leiria”; 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

1. Disponibilizar gratuitamente os Pavilhões Municipais de Leiria para a realização das 
Acções previstas no presente protocolo, desde que solicitadas com a antecedência prevista 
no regulamento dessas instalações; 
2. Assegurar toda a logística necessária à organização do Torneio de Basquetebol Sunny D 
– 3 x 3, nomeadamente, o transporte e cedência das tabelas de basquetebol e a colocação 
de som no local da realização do evento; 
3. Assegurar o fornecimento dos almoços volantes aos participantes no Torneio de 
Basquetebol Sunny D – 3 x 3; 
4. Atribuir à organização do Torneio de Basquetebol Sunny D – 3 x 3, T-Shirts com o Brasão 
da Câmara Municipal de Leiria e, lembranças alusivas ao concelho a todos os participantes; 
5. Apoiar financeiramente a Associação de Basquetebol Leiria em todas as suas 
competências consignadas na Cláusula Segunda do presente Protocolo, com a verba 
€603,29 (seiscentos e três euros e vinte e nove cêntimos); 
6. Suportar a despesa com o aluguer da sede da Associação de Basquetebol de Leiria no 
valor de €498,80 e, de 50% das despesas de água e luz da respectiva sede. 
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CLÁUSULA QUARTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 
€603,29 (seiscentos e três euros e vinte e nove cêntimos) após a realização da Acção 
mencionada em 1. da Cláusula Segunda.  

CLÁUSULA QUINTA 
(Validade)  

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu termo no dia 
31 de Dezembro 2002, podendo ser renovado. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara Municipal 
de Leiria e a Direcção da Associação Basquetebol de Leiria.” 

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da lei n.º159/99, de 14 de Setembro  delibera por maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, autoriz ar a celebração do Protocolo com 
a Associação de Basquetebol de Leiria.  

** 

PAAD INFRA-ESTRUTURAS – CANDIDATURAS DE DEZEMBRO DE  2001 

N.º 0483/02 Após análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo (PAAD) / Infra-estruturas, propõe o Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. 
Paulo Rabaça, a atribuição de: 
- Apoio financeiro às Colectividades constantes no quadro abaixo, no valor total de 
€253.470,00 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e setenta euros): 

CLUBE FREGUESIA TIPO DE CONSTRUÇÃO TOTAL APOIO 

ADR Barreiros AMOR 
Acabamento dos balneários do 
pavilhão Gimnodesportivo e 
reboco do exterior do pavilhão 

€74.837,00 

GDR Bidoeirense 
BIDOEIRA DE 

CIMA 

Remodelação do sistema de 
iluminação do campo relvado e 
do campo de treinos 

€51.711,00 
 

Igreja Velha COLMEIAS 
Ultima fase da construção dos 

balneários ( 1º andar ) 
€12.243,00 

 

União Desportiva da 
Caranguejeira CARANGUEJEIRA 

Construção de bancadas e 
edifício de bilheteiras do campo 
relvado 

€14.166,00 
 

CPR Pocariça MACEIRA Pintura interior do pavilhão 
€1.884,00 

 

AR Maceirinha MACEIRA 
Construção de muro de suporte 
de terras e balneários 

€44.494,00 
 

GDR Casal Novo MONTE REDONDO 
Elaboração do Projecto das 
bancadas do campo de futebol 

€434,00 
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ARD Sismaria 
 

MONTE REDONDO 

Conclusão das obras dos 
balneários ( 2ª Fase ) – anexos 
por cima dos balneários do 
Polidesportivo 

€6.032,00 
 

 
União Desportiva da 
Serra 

SANTA CATARINA 
DA SERRA 

Sede Social- cobertura / 
instalações /sistema eléctrico  

€46.241,00 

ARC Valpedrense 
 

SOUTO DA 
CARPALHOSA 

Conclusão das drenagens para 
rectificação do piso do campo 
de futebol 

€1.428,00 
 

- Materiais de construção : 
GDR Famalicão (Cortes)  – 1.150 Blocos 50X20X20, 20m3 Areia Crivada, 15m3 Brita, 100 
sacos de cimento, para arranjos exteriores junto à sede social, até um valor máximo de 
€1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro euros); 
GR Milagres (Milagres ) - 170m2 calçada portuguesa (miúda), para construção de calçada, 
até um valor máximo de €1.120,00 (mil cento e vinte euros); 
ADR Mata (Milagres)  - 100m3 de pó de pedra, até um valor máximo de €600,00 (seiscentos 
euros); 
ARC Valpedrense (Souto da Carpalhosa) – 15 Caldeiras, lancil para colocar em volta de 
15 árvores, até um valor máximo de €1.122,00 (mil cento e vinte e dois euros). 

A disponibilização das verbas relativas às obras, será feita através da atribuição 
de 25% do valor após o inicio das obras e os restantes 75% após a conclusão das referidas 
obras. 

No que se refere aos apoios financeiros atribuídos para a realização de 
projectos, as verbas serão disponibilizadas após a apresentação do comprovativo da 
despesa e a entrega do projecto para licenciamento da Câmara. 
Relativamente aos materiais de construção atribuídos, eles serão disponibilizados logo após 
a sua aquisição. 

A Câmara analisou o assunto e tendo em consideração  que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99,  de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições no domínio dos Tempos Livres  e Desporto e que de acordo 
com as alíneas b) e c) do n.º 2 do art.º 21.º da ci tada Lei é competência dos órgãos do 
município apoiar  actividades desportivas e recreativas de interesse municipal e apoiar 
a construção e conservação de equipamentos desporti vos e recreativos de âmbito 
local, nos termos da alínea a) do n.º 4 do art.º 64 .º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
e, delibera por maioria, com a abstenção do Sr. Ver eador Dr. Hélder Roque, atribuir os 
subsídios de acordo com o mapa acima transcrito. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – FEDERAÇÃO D AS ASSOCIAÇÕES 
JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA 

N.º 0484/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com a Federação 
das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, relativo ao evento “Abril Juvenil”, que abaixo 
se transcreve: 
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“Acordo de Colaboração 
A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito do projecto " Abril Juvenil ", a ter lugar no Concelho 
de Leiria, durante o período de 25 de Março a 6 de Abril de 2002, como primeira outorgante, 
celebra com a "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria", 
contribuinte fiscal n.º 501195890, cuja identificação se comprova através de Publicação no 
Diário da República n.º 172, Série III, de 28.07.1997, como segunda outorgante, o presente 
acordo de colaboração, que se passa a reger 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 da actividade designada por 
"Aldeia Insuflável”, integrada no projecto "Abril Juvenil", 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 designada por "Aldeia Insuflável ", a ter lugar de 25 a 28 de Março e de 1 a 5 de 
Abril de 2002, na Praça Rodrigues Lobo, através da atribuição de um subsídio no valor de 
€3.483,5, 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 a actividade designada por "Aldeia Insuflável", nos termos referidos na 
cláusula anterior, respeitando os seguintes horários: das 10H às 12.30 e das 14.30 às 18H.  
2. A FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria” compromete-se a 
realizar e concretizar a actividade mencionada no número anterior, com 3 equipamentos 
insufláveis distintos, designadamente, “Matraquilhos Humanos”, “Bungee Run” e “Percurso 
Obstáculos”. 
3. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria" compromete-se a 
assegurar todos os meios necessários à prossecução desta actividade, com total segurança.  
4.  
a) A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria" compromete-se, 
ainda, a assegurar a adequada monitorização da respectiva actividade.  
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 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 da segunda outorgante, do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para esta o não recebimento do montante de €3.483,5 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 19 de Março de 2002.” 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
DE LEIRIA 

N.º 0485/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com a Associação 
de Solidariedade de Leiria, relativo ao evento “Abril Juvenil”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração 
No âmbito do projecto “Abril Juvenil", a ter lugar no Concelho de  Leiria, durante o período 
de 25 de Março a 6 de Abril de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como primeira 
outorgante, e a "Associação de Solidariedade de Leiria", contribuinte fiscal n.º 503962074, 
cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 84, Série 
III, de 10.04.97, 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 “Associação de 
Solidariedade de Leiria", na concretização da actividade designada por “Férias Vivas”, 
integrada no projecto "Abril Juvenil", promovido pela Câmara Municipal de Leiria. 
2. A actividade designada por “Férias Vivas", integrada no projecto "Abril Juvenil", 
promovido pela Câmara Municipal de Leiria, consistirá no acompanhamento a efectuar junto 
de 30 (trinta) jovens carenciados da Freguesia de Marrazes, cujo programa de actividades 
envolverá “Ateliers de Pintura”, “Ateliers de Cozinha”, “Ateliers de Primeiros Socorros”, 
“Ateliers de Olaria”, “Ateliers de Ciência”, bem como demais jogos tradicionais e 
passatempos. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a actividade designada por “Férias 
Vivas”, a ter lugar de 25 a 28 de Março e de 1 a 5 de Abril de 2002, no Concelho de Leiria, 
através da atribuição de um subsídio de EUR 365, 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 30 (trinta) almoços no 
dia 4 de Abril, e 30 (trinta) almoços-volante nos dias 26 e 28 de Março, para 30 (trinta) 
participantes. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da "Associação de Solidariedade de Leir ia”) 

6. A "Associação de Solidariedade de Leiria" compromete-se a realizar e concretizar a 
actividade “Férias Vivas”, nos termos referidos na cláusula anterior, respeitando o seguinte 
horário: das 09.30H às 17.00H. 
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7. A "Associação de Solidariedade de Leiria" compromete-se a assegurar todos os meios 
necessários à prossecução desta actividade, com total segurança.  
8.  
c) A "Associação de Solidariedade de Leiria" compromete-se, ainda, a assegurar a 
adequada monitorização da respectiva actividade.  
d) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
9. A "Associação de Solidariedade 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 comprovativo de um 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 €365, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovado pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 19 de Março de 2002.” 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
ACADÉMICO DE LEIRIA 

N.º 0486/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com a Associação 
de Solidariedade Académico de Leiria, relativo ao evento “Abril Juvenil”, que abaixo se 
transcreve: 

“Acordo de Colaboração 
No âmbito do projecto “Abril Juvenil ", a ter lugar no Concelho de Leiria, durante o período 
de 25 de Março a 6 de Abril de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como primeira 
outorgante, e a "Associação de Solidariedade Académico de Leiria", contribuinte fiscal n.º 
501195890, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 
57, Série III, de 08.03.01, 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 “Associação de 
Solidariedade Académico de Leiria", na concretização da actividade designada por “Férias 
Amizade“, bem como na prestação de serviços de transporte para os participantes das 
actividades “Férias Amizade”, “Férias Vivas” e “Férias Aventura”, respectivamente 
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asseguradas pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria, Associação de 
Solidariedade de Leiria e Associação Juvenil Ambiente e Património.  
2. A actividade designada por “Férias Amizade", integrada no projecto "Abril Juvenil", 
promovido pela Câmara Municipal de Leiria, consistirá no acompanhamento a efectuar junto 
de 15 (quinze) jovens carenciados da Freguesia de Leiria, cujo programa de actividades 
envolverá “Ateliers de Pintura”, “Ateliers de Cozinha”, “Ateliers de Primeiros Socorros”, 
“Ateliers de Olaria, “Ateliers de Ciência”, bem como demais jogos tradicionais e 
passatempos. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

3. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a actividade designada por “Férias 
Amizade”, a ter lugar de 25 a 28 de Março e de 1 a 4 de Abril de 2002, no Concelho de 
Leiria, através da atribuição de um subsídio de €56,25, 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 prestação de serviços de 
transporte para os participantes das iniciativas “Férias Amizade”, “Férias Vivas” e “Férias 
Aventura”, respectivamente asseguradas pela Associação de Solidariedade Académico de 
Leiria, Associação de Solidariedade de Leiria e Associação Juvenil Ambiente e Património. 
através da atribuição de um subsídio de €664, 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, também, a assegurar 15 (quinze) almoços 
nos dias 25 de Março e 4 de Abril, e 15 (quinze) almoços-volante nos dias 26 e 28 de Março, 
para 15 (quinze) participantes. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da "Associação de Solidariedade Académi co de Leiria”) 

10. A "Associação de Solidariedade Académico de Leiria" compromete-se a realizar e 
concretizar a actividade designada por “Férias Amizade“, bem como a assumir a prestação 
de serviços de transporte para os participantes das actividades “Férias Amizade”, “Férias 
Vivas” e “Férias Aventura”, nos termos referidos na cláusula anterior, respeitando o seguinte 
horário: das 09.30H às 17.00H. 
11. A "Associação de Solidariedade Académico de Leiria" compromete-se a efectuar as 
deslocações dos 15 (quinze) participantes da actividade “Férias Amizade”, de 25 a 28 de 
Março  e de 1 a 4 de Abril, nos termos referidos nas cláusulas anteriores. 
12. A "Associação de Solidariedade Académico de Leiria" compromete-se a efectuar as 
deslocações dos 30 (trinta) participantes da actividade “Férias Vivas”, assegurada pela 
Associação de Solidariedade de Leiria, de 25 a 28 de Março e de 1 a 5 de Abril, nos termos 
referidos nas cláusulas anteriores. 
13. A "Associação de Solidariedade Académico de Leiria" compromete-se a efectuar as 
deslocações dos 30 (trinta) participantes da actividade “Férias Aventura”, assegurada pela 
Associação Juvenil Ambiente e Património, de 25 a 28 de Março e de 2 a 5 de Abril, nos 
termos referidos nas cláusulas anteriores. 
14. A "Associação de Solidariedade Académico de Leiria" compromete-se a assegurar 
todos os meios necessários à prossecução destas actividades e iniciativas, com total 
segurança.  
15.  
e) A "Associação de Solidariedade Académico de Leiria" compromete-se, ainda, a 
assegurar a adequada monitorização das respectivas actividades.  
f) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
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16. A "Associação de  Solidariedade Académico 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 comprovativo de um 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 €720,25, e não afasta as 
responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovado pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 19 de Março de 2002.” 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMBIENTE 
E PATRIMÓNIO 

N.º 0487/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com a Associação 
Juvenil Ambiente e Património, relativo ao evento “Abril Juvenil”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração 
No âmbito do projecto “Abril Juvenil", a ter lugar no Concelho de  Leiria, durante o período 
de 25 de Março a 6 de Abril de 2002, entre a Câmara Municipal de Leiria, como primeira 
outorgante, e a "Associação Juvenil Ambiente e Património", contribuinte fiscal n.º 
503521272, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 
214, Série III, de 15.09.95, como segunda outorgante, é celebrado o presente acordo de 
colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

3. Este acordo de colaboração tem por objecto a definição das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer da “Associação Juvenil 
Ambiente e Património ", na concretização da actividade designada por “Férias Aventura”, 
integrada no projecto "Abril Juvenil", promovido pela Câmara Municipal de Leiria. 
4. A actividade designada por “Férias Aventura", integrada no projecto "Abril Juvenil", 
promovido pela Câmara Municipal de Leiria, consistirá no acompanhamento a efectuar junto 
de 30 (trinta) jovens da Freguesia de Boa Vista, cujo programa de actividades envolverá 
“Ateliers de Pintura”, “Ateliers de Cozinha”, “Ateliers de Primeiros Socorros”, “Ateliers de 
Ciência”, bem como demais jogos tradicionais e passatempos. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

6. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a actividade designada por “Férias 
Aventura”, a ter lugar de 25 a 28 de Março e de 2 a 5 de Abril de 2002, no Concelho de 
Leiria, através da atribuição de um subsídio de €365, 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. 
7. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, ainda, a assegurar 120 (cento e vinte) 
almoços-volante, para 30 (trinta) participantes, nos dias 25, 26, 28 de Março e 4 de Abril. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da "Associação Juvenil Ambiente e Patri mónio”) 

17. A " Associação Juvenil Ambiente e Património " compromete-se a realizar e 
concretizar a actividade “Férias Aventura”, nos termos referidos na cláusula anterior, 
respeitando o seguinte horário: das 09.30H às 17.00H. 
18. A " Associação Juvenil Ambiente e Património " compromete-se a assegurar todos os 
meios necessários à prossecução desta actividade, com total segurança.  
19.  
g) A " Associação Juvenil Ambiente e Património " compromete-se, ainda, a assegurar a 
adequada monitorização da respectiva actividade.  
h) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
20. A "Associação Juvenil Ambiente e Património“, 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 da segunda outorgante do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para esta o não recebimento do montante de €365, 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 19 de Março de 2002.” 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – CORPO NACIO NAL DE ESCUTAS – 
JUNTA REGIONAL DE LEIRIA 

N.º 0488/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com o Corpo 
Nacional de Escutas – Junta Regional de Leiria, relativo ao evento “Abril Juvenil”, que 
abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração 
A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito do projecto " Abril Juvenil ", a ter lugar no Concelho 
de Leiria, durante o período de 25 de Março a 6 de Abril de 2002, como primeira outorgante, 
celebra com o "Corpo Nacional de Escutas - Junta Regional de Leiria", contribuinte fiscal n.º 
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500972052, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 
156 , Série III, de 09.07.92, como segunda outorgante, o presente acordo de colaboração, 
que se passa a reger 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 do acompanhamento e supervisão das 
actividades integradas no projecto "Abril Juvenil", 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 concretização do 
acompanhamento e supervisão das actividades, a efectuar pelo "Corpo Nacional de Escutas 
- Junta Regional de Leiria", a ter lugar nos dias 22 de Março, 25 a 28 de Março e 1 a 5 de 
Abril, através da atribuição de um subsídio de €160, 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 "Corpo Nacional de Escutas - Junta R egional de Leiria”) 

21. O "Corpo Nacional de Escutas - Junta Regional de Leiria" compromete-se a realizar e 
concretizar o acompanhamento e supervisão das actividades inseridas no âmbito da 
iniciativa “Abril Juvenil“,  com o número de 2 escuteiros por dia(nos dias 22 de Março, 25 a 
28 de Março e 1 a 5 de Abril), respeitando os seguintes horários: das 13.30H às 17.30H. 
22. O "Corpo Nacional de Escutas - Junta Regional de Leiria" compromete-se, no âmbito 
do acompanhamento das actividades, a assegurar a montagem e desmontagem de 
estruturas móveis, a garantir a distribuição e recolha de fichas de inscrição e a inteirar a 
Câmara Municipal de Leiria de eventuais ocorrências decorrentes das actividades a ter lugar 
na Cidade de Leiria, inseridas na iniciativa “Abril Juvenil“. 

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 €160 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 19 de Março de 2002.” 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
DO INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO 

N.º 0489/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com a Associação 
de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração, relativo ao evento “Abril 
Juvenil”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração 
No âmbito do projecto “Abril Juvenil ", a ter lugar no Concelho de  Leiria, durante o período 
de 25 de Março a 6 de Abril 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, Série III, 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 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 a efectuar no âmbito do projecto "Abril Juvenil", promovido pela Câmara 
Municipal de Leiria. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

8. 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 18 e 19 de Março de 2002, através da atribuição de um subsídio de €112, 
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. 
9. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, ainda, a assegurar os transportes 
necessários às acções de divulgação previstas para o dia 19 de Março, nos termos referidos 
no número anterior. 

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

Administração”) 
23. A "Associação de Estudantes do Instituto Superior de Línguas e Administração" 

compromete-se a realizar e concretizar acções de divulgação, relativas às actividades 
inseridas no projecto “ Abril Juvenil “, junto de Escolas do Concelho (Escolas EB 2,3; 
Escolas Secundárias;), nos dias 18 e 19 de Março de 2002, e de acordo com o seguinte 
horário: Das 9.00H às 13.00H  e das 14.00H às 17.00H. 

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 €112, 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 19 de Março de 2002.” 
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Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, concordar com o 
conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – GRUPO DESPO RTIVO, 
RECREATIVO E CULTURAL UNIDOS DE CASAL DE CLAROS E C OUCINHEIRA 

N.º 0490/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com o Grupo 
Desportivo, Recreativo e Cultural Unidos de Casal dos Claros e Coucinheira , relativo ao 
evento “Abril Juvenil”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração 

No âmbito do projecto "Abril Juvenil", a ter lugar no Concelho de Leiria, durante o período de 
25 de Março a 6 de Abril, entre a Câmara Municipal de Leiria, como primeira outorgante, o 
"Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Unidos de Casal dos Claros e Coucinheira”, 
contribuinte fiscal n.º 501 404 686, cuja identificação se comprova através de Publicação no 
Diário da República n.º 275, Série III, de 29.11.83, 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 “Grupo Desportivo, 
Recreativo e Cultural Unidos de Casal dos Claros e Coucinheira”, na concretização da 
actividade designada por “Atelier de Surf e Bodyboard“ integrada no projecto "Abril Juvenil", 
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 "Atelier de Surf e Bodyboard", a ter lugar entre 3 e 5 de Abril de 2002, na Praia do 
Pedrógão, através da atribuição de um subsídio 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. 
2. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se, ainda, a assegurar os transportes 
necessários à participação de todos os inscritos na actividade, bem como ceder o “Centro 
Azul” da Praia do Pedrógão, para fins de formação teórica, vertente integrante do "Atelier de 
Surf e Bodyboard", nos termos referidos no número anterior. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do "Grupo Desportivo, Recreativo e Cult ural Unidos de Casal dos Claros 

e Coucinheira”) 
1. O "Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Unidos de Casal dos Claros e Coucinheira” 
compromete-se a realizar e concretizar a actividade  "Atelier de Surf e Bodyboard", nos 
termos referidos na cláusula anterior, e de acordo com o seguinte horário: Das 10.00H às 
12.00H e das 14.30H às 17.00H. 
2. O "Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Unidos de Casal dos Claros e Coucinheira” 
compromete-se, ainda, a assegurar todos os meios necessários à prossecução desta 
actividade, com total segurança. 
3.  
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a) O "Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Unidos de Casal dos Claros e Coucinheira” 
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 "Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Unidos de Casal dos Claros e Coucinheira”, 
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 apresentar à Câmara Municipal de Leiria o documento 
comprovativo do seguro de acidentes pessoais que se propôs efectuar, o qual aqui se dá 
por inteiramente reproduzido. 

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 19 de Março de 2002.” 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – NÚCLEO DE D ESPORTOS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA 

N.º 0491/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com o Núcleo de 
Desportos Motorizados de Leiria, relativo ao evento “Abril Juvenil”, que abaixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração 
No âmbito do projecto "Abril Juvenil", a ter lugar no Concelho de  Leiria, durante o período 
de 25 de Março a 6 de Abril 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, Série III, 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 das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria, quer do "Núcleo de Desportos 
Motorizados de Leiria", na concretização da actividade designada por “Atelier de Karting – 
Aprender a Conduzir“, integrada no projecto "Abril Juvenil", 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 "Atelier de Karting – Aprender a Conduzir", a ter lugar entre 25 e 28 de Março de 
2002, no Kartódromo dos Milagres, através da atribuição de um subsídio de EUR 1.218, 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”) 

24. O "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria" compromete-se a realizar e 
concretizar a actividade “ Atelier de Karting – Aprender a Conduzir", nos termos referidos na 
cláusula anterior, respeitando o seguinte horário: das 14.30H às 16.30H. 
25. O "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria" compromete-se, ainda, a assegurar 
todos os meios necessários à prossecução desta actividade, com total segurança. 
26.  
i) O "Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria" compromete-se também, a assegurar a 
adequada e rigorosa  monitorização da respectiva actividade.  
j) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
4. 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 efectuar, o qual aqui se dá por inteiramente reproduzido. 

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 €1.218, 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 19 de Março de 2002.” 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABRIL JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – AGRUPAMENTO  DE ESCUTEIROS 
DO CNE N.º 1112 DE SOUTO DA CARPALHOSA 

N.º 0492/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o Acordo de Colaboração com o Agrupamento 
de Escuteiros do CNE N.º 1112 de Souto da Carpalhosa, relativo ao evento “Abril Juvenil”, 
que abaixo se transcreve: 

 “Acordo de Colaboração 
A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito do projecto "Abril Juvenil", a ter lugar no Concelho 
de  Leiria, durante o período de 25 de Março a 6 de Abril de 2002, como primeira 
outorgante, celebra com o "Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1112 de Souto da 
Carpalhosa", contribuinte fiscal n.º 500972052, cuja identificação se comprova através de 



 

CMLeiria/Acta n.º 11 de 2002.03.19 

.00467-(32) 

Publicação no Diário da República n.º 156, Série III, de 09.07.92, como segundo outorgante, 
o presente acordo de colaboração, que se passa a reger pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

5. 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 1112 de Souto da Carpalhosa", na concretização da actividade 
designada por "Semana Juvenil", integrada no projecto "Abril Juvenil", promovido pela 
Câmara Municipal de Leiria. 
6. Da actividade designada por "Semana Juvenil", integrada no projecto "Abril Juvenil", 
promovido pela Câmara Municipal de Leiria, constarão “Ateliers de Pintura”, “Ateliers de 
Cozinha”, “Ateliers de Primeiros Socorros”, bem como jogos tradicionais diversos.  

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

2. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a apoiar a realização e concretização da 
actividade designada por "Semana Juvenil", a ter lugar de 1 a 5 de Abril de 2002, na 
Freguesia do Souto da Carpalhosa, através da atribuição de um subsídio no valor de €900, 
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 1112 de Souto da 

Carpalhosa”) 
27. O "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1112 de Souto da Carpalhosa" 
compromete-se a realizar e concretizar a actividade designada por "Semana Juvenil", nos 
termos referidos nas cláusulas anteriores, respeitando os seguintes horários: das 10H às 
17H, com excepção do dia 1 de Abril, em que o horário a respeitar será das 14H às 17H. 
28. O "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1112 de Souto da Carpalhosa" 
compromete-se, ainda, a organizar uma exposição, com os trabalhos desenvolvidos durante 
a actividade "Semana Juvenil", no dia 6 de Abril, a partir das 21H, na sede de Agrupamento. 
29. O "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1112 de Souto da Carpalhosa" 
compromete-se a assegurar todos os meios necessários à prossecução desta actividade, 
com total segurança.  
30.  
k) O "Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1112 de Souto da Carpalhosa" compromete-
se, ainda, a assegurar a adequada monitorização da respectiva actividade.  
l) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 
31. O “Agrupamento de Escuteiros do CNE n.º 1112 de Souto da Carpalhosa“, 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 €900 e não afasta as 
responsabilidades assumidas pela mesmo. 
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Cláusula Quinta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 19 de Março de 2002.” 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABRIL JUVENIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –  DCJ – DIVULGAÇÃO 
DE CIÊNCIA A JOVENS, LDA 

N.º 0493/02 Retirado. 

** 

PAAJ – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL – APOIO ANUAL AOS 
GRUPOS INFORMAIS DE JOVENS 

N.º 0494/02 Retirado. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TECN OLOGIA E GESTÃO 
DE LEIRIA/ INSTITUNA – PEDIDO DE APOIO 

N.º 0495/02  Pela Sr.ª Presidente, foram presentes os faxes datados de 26 de Fevereiro e 
14 de Março de 2002, da Instituna e Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Leiria, respectivamente. 

A Instituna, tuna mista da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, 
como parte integrante da Associação de Estudantes da instituição atrás mencionada, 
solicitou a esta Autarquia apoio para a realização da “7.ª Digressão”, iniciativa que terá como 
datas de partida e de chegada os dias 21 de Março e 2 de Abril respectivamente. O destino 
será a Suíça (Fribourg/Marly), Áustria (Viena) e Liechtenstein e a comitiva, composta por 28 
elementos, terá como objectivo levar a cultura e tradição académica junto das comunidades 
portuguesas no estrangeiro. 

Considerando a importância da participação da Instituna, em representação do 
Concelho e da Região de Leiria, e tendo em conta os custos desta digressão, propõe a Sr.ª 
Presidente da Câmara, ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, a atribuição de um subsídio no valor de €2.000 à Associação de Estudantes 
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, para apoio da deslocação da Instituna 
à Suíça, Áustria e Liechtenstein. 

Propõe ainda, a Sr.ª Presidente da Câmara, a cedência dos seguintes materiais: 
100 sacos de plástico da Câmara Municipal, 60 galhardetes com o Castelo de Leiria, 100 
pin´s, 25 emblemas, 100 esferográficas e uma bandeira do município. 
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A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, atribuir de 
acordo com a alínea b), do n.º 4 do art.º 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, um 
subsídio no valor de €2.000 (dois mil euros) à Asso ciação de Estudantes da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, para apo io da deslocação da Instituna à 
Suíça, Áustria e Liechtenstein. 

Mais delibera que se atribuam os seguintes apoios m ateriais: 100 sacos de 
plástico da Câmara Municipal, 60 galhardetes com o Castelo de Leiria, 100 pin´s, 25 
emblemas, 100 esferográficas e uma bandeira do muni cípio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

GEMINAÇÕES – BOLSAS DOS ESTUDANTES DE CABO VERDE – OSVALDO 
RODRIGUES 
N.º 0496/02 Recebida uma carta de Osvaldo Rodrigues, aluno do Instituto Politécnico de 
Leiria que, como bolseiro desta Câmara, no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade 
existente com o Município de S. Filipe – Ilha do Fogo – Cabo Verde, concluiu na Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria (ESTG), o Bacharelato em Engenharia 
Electrotécnica de Telecomunicações. 

O aludido usufrutuário da bolsa, pretende prosseguir os estudos a nível de 
Licenciatura, mas, atendendo ao facto de na ESTG não existir Engenharia Electrotécnica de 
Telecomunicações, naquele nível, pede a prorrogação da bolsa por mais dois anos, no 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 

A Câmara depois de analisado o assunto delibera, po r unanimidade, não 
autorizar o pedido de prorrogação da bolsa solicita do, uma vez que a mesma tinha 
sido concedida apenas para a frequência do aluno na  Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Leiria. 

Deve também oficiar-se à Câmara de S. Filipe, em Ca bo Verde, dando 
conhecimento desta deliberação. 

** 

COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇ ÃO EXTRA 
ESCOLAR DE LEIRIA – PROJECTO DE ORÇAMENTO CONCELHIO  PARA 2002 

N.º 0497/02 Presente o ofício n.º 378/01 da Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente 
e Educação Extra Escolar de Leiria, datado de 18.12.01, remetendo o Projecto de 
Orçamento para 2002. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea f ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município particip ar no apoio à educação extra-
escolar, delibera por unanimidade, de acordo com a alínea l) do n.º 1, do art.º 64.º da 
Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, aprovar o orçamen to, e atribuir um apoio financeiro de 
€7.332,33.  
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A Câmara autoriza, ainda, que a 1.ª transferência s e efectue em Abril no 
montante de €4.500, sendo a verba restante transfer ida de acordo com a 
implementação dos vários projectos. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PROTOCOLO COM IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRD IA DE LEIRIA 

N.º 0498/02 Tendo em conta a insuficiência de espaços culturais e a crescente actividade 
cultural de Leiria e uma vez que a Igreja da Misericórdia é um espaço, desocupado, central 
e com condições para a realização de eventos culturais, propõe-se a assinatura do protocolo 
em anexo, com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, tendo em vista a rentabilização 
dos espaços existentes na cidade . 

PROTOCOLO 
Considerando: 

A insuficiência de espaços que satisfaçam, em tempo útil e condições 
apropriadas, a crescente e diversificada actividade cultural de Leiria; 

Que a Igreja da Misericórdia, sita na Rua Miguel Bombarda, possui excelentes 
condições para acolher alguns desses eventos, nomeadamente exposições, concertos e 
conferências; 

Que o inestimável valor histórico e arquitectónico da referida Igreja exige a sua 
preservação cuidada e atenta, sem pôr em causa uma digna utilização do seu espaço e a 
sua fruição pelo público; 
Entre: 

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505181266, sediado no Largo da 
República, através do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Leiria, adiante designada 
por CML e aqui representado pela sua Presidente, Dra. Isabel Damasceno Campos, no 
âmbito das suas competências   
E 

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Leiria, pessoa colectiva nº 
500848963,com sede na Rua de Nossa Senhora da Encarnação, adiante designada por 
SCML e aqui representada pelo seu provedor, Dr Fernando Alberto Lopes dos Santos, com 
poderes para o efeito, 

É celebrado o presente protocolo, nos termos e condições constantes das 
cláusulas seguintes: 

Cláusula I.ª 
1 – A SCML cede à CML, a título precário, a utilização da Igreja da Misericórdia, sita na Rua 
Miguel Bombarda desta cidade, para aí realizar exposições, concertos e outras iniciativas de 
âmbito cultural. 
2- Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, a SCML mantém a responsabilidade pela 
gestão da Igreja. 
3 – A SCML procederá à elaboração do inventário próprio da Igreja, o qual será assinado 
pelas duas partes juntamente com a assinatura deste Protocolo. 
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Cláusula 2.ª 
Compete à CML: 
a) Assegurar as condições consideradas necessárias  para a realização de diferentes 
acções culturais 
b) Manter a Igreja em perfeito estado de conservação, limpeza , segurança e assumir os 
encargos com a água e energia eléctrica 
c) Manter a Igreja aberta ao público  
d) Reconhecer à SCML o direito preferencial de utilização da Igreja para eventuais 
actividades religiosas ou culturais da própria Irmandade 
e) Enviar, trimestralmente, à SCML, o plano de actividades a realizar na Igreja 

Cláusula 3.ª 
Todas as obras de adaptação e manutenção a efectuar nas instalações são da 
responsabilidade da CML, nos termos da cláusula anterior e carecem de autorização da 
SCML. 

Cláusula 4.ª 
1 – O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará pelo prazo de 
três anos, sendo renovável por iguais períodos, caso não seja denunciado por escrito, por 
qualquer das partes, com a antecedência mínima de 90 dias. 
2 – Quaisquer alterações ao presente Protocolo constarão de aditamentos propostos e 
celebrados pelas partes, sempre que os julguem convenientes para a modificação ou 
adequação às exigências da gestão do edifício da Igreja. 
Leiria, 18 de Março de 2002” 

A Câmara depois de analisado o assunto delibera, po r aprovar o presente 
protocolo. 

Quanto a este assunto, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque manifestou a opinião 
de que não se deveria fazer só limpeza ao interior do edifício mas sim, proceder a uma 
manutenção também ao exterior do mesmo, uma vez que o local assim o merece. 

A Sr.ª Presidente informou que a Câmara não tem condições para fazer mais. 
Procede à limpeza mas não pode reparar. No entanto tem conhecimento que foi 
apresentada uma candidatura ao PIDAC com um projecto muito bom que prevê uma 
intervenção profunda, incluindo restauro dos interiores, nomeadamente nas talhas douradas 
existentes. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA DE MACEIRA 

N.º 0499/02 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi 
presente o Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
A Câmara Municipal de Leiria representada pela sua Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno 
Campos, e a Escola Básica 2,3/S de Maceira, representada pelo Presidente do Conselho 
Executivo, Dr. Jorge Manuel Ruivo Bajouco, acordam nas seguintes condições, para a 
utilização dos equipamentos desportivos – Piscina Municipal – de Maceira, na localidade de 
Maceira, Vila de Maceira. 
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I 
As condições contratuais do presente Protocolo vigorarão por anos lectivos, tacitamente 
renovadas, por mútuo acordo. 

II 
A Câmara Municipal poderá rescindir o acordo pelo uso indevido dos equipamentos ou por 
falta de pontualidade de pagamento. 

III 
A reparação dos danos e estragos decorrentes da normal utilização das instalações 
desportivas objecto do presente Protocolo pelos alunos da Escola outorgante, ficará a cargo 
desta mesma Escola. 

IV 
Os preços a praticar serão os constantes no regulamento de cedência e utilização da piscina 
Municipal de Maceira. 
Preço a considerar......................... €4,49 hora/pista 

V 
Será respeitado o regulamento em vigor, no caso, o regulamento de cedência e utilização 
dos Equipamentos Desportivos, devidamente aprovado pelas entidades competentes. 

VI 
O calendário de utilização de cada ano lectivo fará parte integrante deste Protocolo. 

VII 
O Protocolo de utilização da Piscina de Maceira só entrará em vigor, após homologação da 
entidade competente do Ministério da Educação. 

VIII 
O presente Protocolo tem validade retroactiva ao período em que a Câmara Municipal de 
Leiria exerceu a tutela sobre a piscina Municipal de Maceira. 
Aos 19 dias de Março do ano de 2002” 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera apr ovar o presente 
Protocolo e autorizar a Sr.ª Presidente a proceder à sua assinatura. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

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: 

- CONVOCATÓRIA PARA A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO IPL – INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE LEIRIA 

- ESCLARECIMENTO PRESTADO PELA SR.ª VEREADORA Dr.ª NE USA 
MAGALHÃES SOBRE O MERCADO DE LEVANTE 

** 
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CONVOCATÓRIA PARA A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO IPL – INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE LEIRIA 

N.º 0500/02 Presente um ofício do IPL – Instituto Politécnico de Leiria datado de 12.03.02 
convocando a Sr.ª Presidente para a reunião do Colégio Eleitoral daquele Instituto a realizar 
no dia 20.02.02, com a finalidade de proceder à eleição do seu Presidente. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade, indicar a Sr.ª 
Presidente, como representante da Câmara Municipal,  para estar presente na reunião 
do Colégio Eleitoral do IPL, para eleição do seu Pr esidente. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 0501/02 Pela Sr.ª Vereadora do Pelouro do Desenvolvimento Económico, Dr.ª Neusa 
Magalhães foi prestado o esclarecimento referente ao mercado de levante que a seguir se 
transcreve: 

“ O Mercado Levante vai mudar no próximo dia 23 de Março, Sábado. 
É importante referir que a atribuição de lugares está a ser feita segundo 3 

critérios priorizados desta forma: 
1.º Cartão de Feirante actualizado 
2.º Assiduidade 
3.º Residência 

Há dois tipos de Despacho: 
- Deferido – para quem tiver a situação de feirante regularizada. 
- Deferido condicionalmente – para quem não tem o cartão actualizado, mas tem 
oportunidade de o fazer no momento em que levante o cartão. 

Os cartões de lugar serão entregues nos dias 21 e 22, na secção de Taxas e 
Licenças, cujo número de lugar deve corresponder ao número inscrito no terrado. 
Juntamente com o cartão será entregue uma folha com as normas básicas para o exercício 
da actividade no Mercado Levante e que contempla 4 aspectos essenciais: 
1- Ocupação de lugar  

“1.1. O direito de ocupação só é reconhecido a quem possua o seu cartão de feirante 
devidamente actualizado.” 
2- Instalação 

“2.1. A instalação deve ser feita exclusivamente no lugar atribuído, e com recurso às 
estacas e argolas fixadas no pavimento. Não é permitido perfurar o solo com qualquer outro 
tipo de estacas ou objectos.  
2.2. Não é permitido ocupar as ruas, destinadas à circulação de pessoas, e nelas colocar 
meios de venda, mercadorias ou quaisquer objectos de fixação ou suporte.” 
3- Limpeza 

“3.1. Não permitir o lançamento e abandono de sacos e outras embalagens no solo, 
da sua área de venda.” 
4- Fiscalização 

“4.1. A fiscalização não permitirá a venda fora dos locais que lhe estão destinados. A 
insistência em fazê-lo pode determinar a apreensão da mercadoria. 
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4.2. Não cumprir as regras de limpeza, contraria o Regulamento Municipal dos 
Resíduos Sólidos Urbanos. A fiscalização poderá levantar os respectivos autos de contra 
ordenações.” 

** 

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

reunião, eram dezasseis horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 
presente Acta que eu, TERESA MARIA JORGE JORDÃO, Assistente Administrativa 
Principal, mandei escrever e subscrevo. 

 
Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 19 de Março de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL 

___________________________ 


