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ACTA N.º 09 
Aos cinco 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 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; 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 2002.02.26 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 minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 
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ORDEM DE TRABALHOS 
PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 634/00 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE LEIRIA 
 1257/00 JOAQUIM BERNARDES E OUTROS 
 781/01 Mª DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO COSTA FONSECA DUQUE E 

OUTROS 
 1335/01 MARCO NUNO RODRIGUES MELO 
 1367/01 CRISTINA GAMEIRO JORGE 
 1391/01 MANUEL DE JESUS DE SOUSA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS: 

18/97 AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA 
7/98 ALFREDO SOUSA BÁRBARA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE VIABILIDADE PARA 
LOTEAMENTO 

 161/98 ANTÓNIO LOPES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- T.33/95 RECTIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA RUA DAS OLHALVAS – 2.ª FASE 
(PASSEIOS) – ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

-      T.238/01 CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA COBERTURA PARCIAL DO MERCADO 
FALCÃO – MARRAZES – INFORMAÇÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA E DE DISPONIBILIDADE 
DE LIGAÇÃO 

- DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE UMA PARCELA DE TERRENO A FAVOR DA 
ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 
- PAGAMENTOS 
- ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 

PONTO NÚMERO SETE 

- TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO LUGAR CATIVO N.º 68 DE VENDA 
DE CONFECÇÃO DE CRIANÇA POR GROSSO NO MERCADO FALCÃO 

- PUBLICIDADE – MS ALVES SERVIÇOS & PUBLICIDADE – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA 
- PUBLICIDADE – RECLAMAÇÃO (PAUL’S BAR) 
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- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LDA. 
- PUBLICIDADE – RECTÂNGULO PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA. 
- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, A 

REGIÃO DE TURISMO DE LEIRIA/FÁTIMA E O GABINETE DE PROMOÇÃO 
TURÍSTICA DE MONTE REAL 

- REGULAMENTO DO CENTRO ASSOCIATIVO - ALTERAÇÃO 

PONTO NÚMERO OITO 

- VOTOS DE PESAR 

PONTO NÚMERO NOVE 

- EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO DA VARIANTE 
SUL – 3.º TROÇO, EM LEIRIA - ENVIO AO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA DOS 
PROCESSOS RESPECTIVOS 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE FERNANDO JOSÉ DA COSTA SOUSA – PROC.º N.º 
TT.353/99 – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROPOSTA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA PARA ATRIBUIÇÃO DE 
NOVOS TOPÓNIMOS 

- ADITAMENTO AO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA E 
NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DO CONCELHO DE LEIRIA - PROPOSTA DA COMISSÃO 
MUNICIPAL DE TOPONÍMIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- “ABRIL JUVENIL” – PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

- COMISSÃO ORGANIZADORA DO “FADE IN – MOSTRA DO CIRCUITO MUSICAL DO 
DISTRITO DE LEIRIA” – PEDIDO DE APOIO 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO APRESENTADO PELA UNIÃO DESPORTIVA DA 
CARANGUEJEIRA 

- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA 

- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA 

- APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE MARCADOR ELECTRÓNICO PARA A JUVENTUDE 
DESPORTIVA DO LIS 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA – PROJECTO “ALDEIA DE NATAL” 

- PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
– TRANSFERÊNCIA DE VERBA – MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO 
LECTIVO DE 2001/2002 
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- PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
– PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE VERBAS – APOIO SOCIAL 

- ESCOLA DO 1.º CEB DE ALQUEIDÃO (BOAVISTA) – PROTOCOLO 

- COORDENAÇÃO CONCELHIA DE ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DE AUTOCARRO 

- INATEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DE AUTOCARRO 

- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DE 
AUTOCARRO 

- AGRUPAMENTO EM FORMAÇÃO DA BAJOUCA – ESCUTEIROS – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DE AUTOCARRO 

- GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOEIRENSE – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DE AUTOCARRO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PEDIDO DE APOIO DO RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DA MATA DOS 
MILAGRES 

- PEDIDO DE APOIO – LANÇAMENTO DE CD - RANCHO DA MACEIRA 

- PEDIDO DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE DESFILE CARNAVALESCO – GRUPO 
DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL “UNIDOS – CASAL DOS CLAROS E 
COUCINHEIRA – AMOR” 

- PEDIDO DE APOIO PARA DESLOCAÇÃO AO ESTRANGEIRO DO RANCHO 
FOLCLÓRICO “AS PINHOEIRAS” – A-DO-BARBAS - MACEIRA 

- PEDIDO DE APOIO - LANÇAMENTO DE CD DO GRUPO CORAL DO ATENEU 
DESPORTIVO DE LEIRIA 

- PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE AUTOCARRO DESLOCAÇÃO A 
CASTRO D’AIRE – BNU 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- PROTOCOLOS COM O IPL – INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- DIA DA CIDADE 

** 

A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E N O PERÍODO QUE 
LHE ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPE S: 

N.º 0348/02 Esteve presente o Sr. Raul Santos Gameiro questionando a Câmara sobre 
dois assuntos seus: 
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1) Pergunta para quando estará resolvido o assunto relacionado com o seu processo de 
obras correspondente ao lote 31, sito no loteamento do Vale da Cabrita em Leiria, uma vez 
que, ao que sabe, o respectivo alvará já esteve quase aprovado há uns dois ou três anos 
Tem despesas decorrentes da construção que quer levar a efeito, nomeadamente 
compromissos com a grua e que não tem condições de suportar. 

Lamenta a situação dizendo que sempre tem colaborado com a Câmara e esta só o tem 
prejudicado. O seu processo está parado há mais de cinco meses num gabinete e entende 
que se existe algum problema com o alvará do loteamento não é assunto que diga respeito 
ao seu lote. 
2) O segundo assunto que queria esclarecer tem a ver com o terreno que cedeu para 
alargamento da rua do Hospital por um preço simbólico mas, baseado num parecer do PDM 
que dizia que podia construir até cinco pisos. Agora só lhe deixam construir até três pisos. 
Pede para lhe deixarem construir pelo menos quatro pisos ou mais área porque já mandou 
fazer outro projecto. 

Respondendo ao primeiro ponto apresentado, a Sr.ª Presidente esclareceu que 
o munícipe está a ser vítima de uma situação que, embora nada tenha a ver com o seu lote, 
paralisou todos os processos de construção daquele loteamento. O alvará inicial titulava um 
loteamento com uma determinada configuração que se verificou ser inadequada 
relativamente a alguns lotes e arruamentos. Por isso foi necessário introduzir alterações ao 
loteamento, tendo sido emitido um outro alvará. Tudo isto se passou em Câmaras anteriores 
às da sua presidência. 

Um dos co-proprietários moveu uma acção judicial. A sentença do Supremo, que 
chegou há pouco tempo, dá razão ao queixoso, fazendo válido o alvará inicial. 

Tudo isto veio complicar a situação e agora a Câmara está a trabalhar com os 
advogados do queixoso para se avaliarem os prejuízos havidos com a reorganização do 
loteamento, a fim de que venha a ser indemnizado. Mesmo que agora esteja tudo bem no 
processo do lote 31, terá que se aguardar a resolução do caso. 

Quanto ao segundo assunto apresentado, a Câmara, no mandato de 1994/97, 
comprou ao Sr. Raul Gameiro uma parcela de terreno junto ao Hospital. Para esse efeito foi 
feita uma avaliação na época, tendo sido paga, por metro quadrado, como era usual, pelo 
índice máximo previsto pelo PDM.  

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho acrescentou ainda que foi 
apresentado um projecto para o local mas não é possível aprová-lo porque não respeita os 
regulamentos urbanísticos aplicáveis. Para aquela zona é previsto um índice de média 
densidade e a envolvente permite três pisos e o Plano que está a ser elaborado no âmbito 
do Programa Polis só permite isso. As restantes questões no processo são só pormenores 
de carácter regulamentar que já foram debatidas entre o técnico responsável pelo projecto 
do edifício e os técnicos da Câmara. 

Há parâmetros regulamentares que têm que ser cumpridos e se o novo projecto 
cumprir com tudo o que foi visto com os técnicos, não haverá problema. 

** 

N.º 0349/02 O Sr. Manuel Dinis Abreu veio saber junto da Câmara a localização exacta 
do mercado de levante e quais serão os preços que vão ser praticados. 
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A Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães esclareceu que a localização do 
mercado de levante vai ser no actual parque de estacionamento em frente do edifício do 
Mercado Municipal e a Câmara está a fazer tudo para que a nova localização cause o 
mínimo de transtornos, quer a feirantes quer ao público. A Câmara está empenhada em que 
tudo corra bem e que os feirantes fiquem bem instalados, num espaço digno, no centro da 
cidade. Estão a ser tomadas uma série de medidas no sentido de facilitar a instalação de 
cada feirante no seu espaço, que ficará marcado no pavimento, para não haver problemas. 

Os valores a pagar não serão pagos no primeiro mês e só depois de instalados 
se irá avaliar o espaço que ocupam. O pagamento vai ser mensal e calculado com base no 
espaço ocupado, sendo o máximo de 42m2 para cada um. 

A Sr.ª Vereadora pede ao Sr. Manuel Abreu que transmita aos seus colegas 
esta preocupação da Câmara em que tudo corra bem e está ao dispor para qualquer 
problema que possa haver. 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 0350/02 Pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria Manuela foi lida uma declaração da 
responsabilidade dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista sobre o Dia Internacional da 
Mulher, comemorado a 8 de Março que abaixo se transcreve: 

“E SPAÇO MULHER” 
O dia 8 de Março é, desde 1975, comemorado pelas Nações Unidas como o Dia 
Internacional das Mulheres. 
Foi no dia 8 de Março de 1857 que teve lugar aquela que terá sido em todo o mundo uma 
das primeiras acções organizadas por trabalhadores do sexo feminino. Centenas de 
mulheres das fábricas de vestuário e têxteis de Nova Iorque iniciaram uma marcha de 
protesto contra os baixos salários, o período de trabalho de 12 horas diárias e as más 
condições de trabalho, manifestação que foi violentamente dispersada pela polícia. 
O Dia Internacional da Mulher simboliza a luta pela igualdade de direitos entre homens e 
mulheres. 
E não se pode dizer que se trate de uma luta do passado. 
Apesar dos muitos avanços verificados, subsiste a distância entre a situação ideal e a 
situação real da mulher. 
As mulheres constituem a maioria da população situada no limiar da sobrevivência. Em boa 
parte de África e Ásia representam ¾ da população analfabeta. Por outro lado, é tido como 
grave o problema da violência contra as mulheres, em especial no seio da família. 
A igualdade entre as mulheres e homens não se realiza pela simples criação de leis ou 
convenções anti-discriminatórias. Não é fácil reduzir a diferença entre o direito e a vida, 
entre law in books e law in action. 
Quando se está prestes a comemorar o Dia Internacional da Mulher, ocorre reflectir sobre os 
avanços da luta que as mulheres vêm desenvolvendo ao longo de séculos, sempre 
norteadas, quaisquer que sejam as formas através das quais se manifestam, por ideias de 
liberdade, justiça e igualdade. 
Os ganhos são notáveis se nos contentarmos com o reconhecimento formal de direitos, 
como a política de pacificação apostada em esbater os conflitos e a discriminação através 
de «recomendações» e «declarações». 
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Mas são irrisórios se pensarmos no grau de participação que as mulheres têm na gestão da 
vida política e na condução da cidade que somos. 
Importa ter presente que, em 1995, sendo a maioria do eleitorado português constituída por 
mulheres, a sua percentagem na Assembleia da República era de 12,2%, 10,4% no 
Governo, 15,4% no Tribunal Constitucional e 8% no Parlamento Europeu. Em 305 
presidências de câmaras havia 5 mulheres (1,6%) e entre os governadores civis não havia 
nenhuma mulher. 
Considerando que o executivo da Câmara de Leiria é um caso inédito no panorama político 
nacional, sendo que em 9 vereadores, 4 são mulheres, numa percentagem de 44.4%, caso 
único no país e que faz de Leiria um exemplo feminino, que nos traz a todos 
responsabilidades acrescidas, os vereadores do Partido Socialista propõem a criação nesta 
Autarquia de um serviço expressamente destinado às mulheres a que poderemos chamar: 
Espaço Mulher. 
Pretende-se que seja um serviço gratuito, criado pela Câmara Municipal de Leiria, para 
apoiar a inserção ou reinserção sócio-profissional das mulheres do concelho. 
Um espaço aberto de informação sobre os seus direitos aos mais diversos níveis, que vão 
desde situações de divórcio e violência na família, até oportunidades de emprego, formação 
profissional e apoio social, a funcionar nas instalações desta Autarquia, em horário a fixar.” 

A Sr.ª Presidente disse que concorda com a proposta, devendo o serviço em 
causa ser prestado pela Divisão de Acção Social da Câmara, que já actualmente presta 
maioritariamente apoio a mulheres. 

** 

N.º 0351/02 O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva questionou a Câmara quanto à 
atribuição dos alvarás para taxistas e quis saber como se processavam os pedidos. Tem 
conhecimento de pessoas que fazem requerimentos nesse sentido e não têm tido resposta. 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que nenhum munícipe ficou 
sem resposta até agora. Saiu uma nova directiva da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e a Câmara está a adaptar o seu Regulamento, estando este processo a ser 
finalizado. 

** 

N.º 0352/02 O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque chamou a atenção para o facto de ter 
passado mais uma semana e ainda não ter tido acesso à documentação referente ao Euro 
2004. Pergunta o que é que acontece com os originais da correspondência. Pensa que há 
pouca organização com o método, não havendo processos físicos e acha ridículo ter que 
pesquisar todas as Actas para encontrar um assunto de que necessite. 

A Sr.ª Presidente informou que este método é muito prático, bastando para tal ir 
pesquisar as entradas ou saídas de correspondência por assunto que se pretenda, 
fornecendo o programa todos os dados de que a Câmara dispõe. 

** 
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N.º 0353/02 A Sr.ª Presidente deu conhecimento à Câmara que se desloca a Leiria, no 
próximo dia 10 de Março, uma delegação da freguesia de Barreira, concelho de Meda, para 
a assinatura de um Protocolo de Geminação com a freguesia de Barreira, do concelho de 
Leiria. A recepção será no Salão Nobre do Município, às 10,30h. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0354/02 PROC.º N.º 634/00 - (fl. - 258) 

De ASSOCIACAO ESPÍRITA DE LEIRIA, com sede na Rua Joaquim Ribeiro de 
Carvalho, n.º 9 cave, freguesia de Leiria, solicitando a isenção do pagamento da taxa 
referente à emissão do Alvará de Licença de construção de um edifício destinado à 
instalação da sua sede, a levar a efeito em Vale Servas, freguesia de Barosa, uma vez que 
se trata de uma instituição particular de carácter filantrópico de inspiração cristã, sem fins 
lucrativos, conforme consta dos respectivos estatutos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
autorizar a isenção do pagamento de quaisquer taxas , devidas pelo licenciamento e 
utilização do edifício destinado às instalações da sede da Associação acima referida, 
a levar a efeito em Vale Servas, freguesia de Baros a, nos termos do disposto na alínea 
b) do n.º 2 do art.º 73.º do Regulamento Municipal de Obras Particulares, e art.º 5.º do 
Regulamento de Taxas e Licenças, devendo no entanto  proceder ao levantamento do 
respectivo Alvará de Licença dentro dos prazos lega lmente fixados, apresentando os 
documentos necessários para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0355/02 PROC.º N.º 1257/00 - (fl. – 66 e 89) 

De JOAQUIM BERNARDES E OUTROS, residente na Rua Coronel José 
Pereira Pascoal, n.º 49, freguesia de Pousos, acompanhado de elementos acerca da 
proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em Vale da Cabrita, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 01.03.02, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória unificada,  face aos dois artigos 
matriciais apresentados; 

2.º apresentar estimativa de custo da obra rectific ada, de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Obras Particul ares; 

3.º garantir o estacionamento em cave de 43 viatura s; 
4.º garantir o acesso ao interior do logradouro na frente da edificação com 

4,00m de largura, directamente a partir da via públ ica; 
5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 

exterior ao edifício; 
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6.º a estrutura na cave não poderá interferir com a  circulação nem com os 
estacionamentos, devendo a mesma ser reformulada; 

7.º reformular o espaço destinado a comércio, de mo do a cumprir com o 
disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio ( relativamente à acessibilidade a 
pessoas com mobilidade condicionada, nomeadamente i nstalações sanitárias e 
acesso ao estabelecimento); 

8.º o espaço comercial proposto deverá cumprir com o disposto na 
Portaria n.º 1372/2001 de 8 de Agosto (segurança co ntra incêndios); 

9.º reduzir a volumetria ao nível da cobertura ao m ínimo indispensável, 
nomeadamente nas zonas de caixa de escadas, devendo  os espaço destinados ao 
condomínio limitar-se ao vão da cobertura disponíve l e, sem interferência com esta; 

10.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto- Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, nomeadamente quanto a: 

10.1 - art.º 35.º (ventilação dos caminhos de evacu ação); 
10.2 – n.º 4 do art.º 38.º (guarda periférica na co bertura, dado que os 

elementos agora apresentados são omissos quanto ao mesmo); 
10.3 - art.º 47.º (disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios); 
11.º  esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

66/95, de 8 de Abril, relativamente a: 
11.1 - Capítulo III (elementos de construção); 
11.2 - n.º 2 do art.º 14.º do Capítulo IV (as escad as de saída da cave deverão 

sair directamente para comunicações horizontais de uso comum, que tenham saída 
directa para o exterior do edifício), art.ºs 16.º a  18.º (relativamente ao controlo do fumo 
e poluição de ar nas escadas e câmaras corta fogo),  art.º 20.º (sinalização de 
segurança); 

11.3 - Capítulo V (iluminação eléctrica); 
11.4 - Capítulos VII e VIII (controlo da poluição d o ar e fumo nos pisos); 
11.5 - Capítulo IX (meios de primeira intervenção);  
11.6 - Capítulo XI (condutas e ductos); 
12.º cumprir com o disposto no art.º 108.º e seguin tes do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, relativamente às con dutas de evacuação de fumos e 
gases do edifício; 

13.º no que se refere ao alargamento do arruamento,  estacionamento e 
passeio, deverá o estacionamento junto ao arruament o efectuar-se longitudinalmente 
em relação à via; 

14.º o espaço acima indicado (para alargamento de v ia, estacionamento e 
passeio) deverá ser cedido ao domínio público, deve ndo apresentar certidão da 
conservatória rectificada face ao mesmo; 

15 o espaço acima indicado deverá ainda ser devidam ente infra-
estruturado com materiais semelhantes aos existente s na zona (devendo os trabalhos 
ser devidamente acompanhados pelos serviços de Fisc alização de Obras Municipais), 
previamente à emissão da licença de utilização; 

16.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias, incluindo: 
16.1 - projecto electromecânico de elevadores; 
16.2 - projecto de estabilização/consolidação e est udo paisagístico da 

totalidade da encosta do lado Nascente; 
16.3 - projecto de drenagem de águas pluviais relat ivo aos espaços a ceder 

ao domínio público bem como áreas envolventes do ed ifício, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
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receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no art. º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

17.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €8.000,00  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 dar conhecimento ao requerente, do te or do parecer emitido 
pela Força Aérea Portuguesa. 

** 
N.º 0356/02 PROC.º N.º 781/01 - (fl. - 35) 

De MARIA DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO COSTA FONSECA  
DUQUE E OUTROS, residente na Rua do Martingil n.º 28, freguesia de Marrazes, referente 
ao projecto de arquitectura das obras de ampliação da moradia unifamiliar, 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  28.02.02, 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 obras de ampliação da moradia unifamiliar acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o parecer emitido pela EDP – Distri buição de Energia SA; 
2.º apresentar projectos de especialidades no prazo  de 180 dias.  

** 

N.º 0357/02 PROC.º N.º 1335/01 - (fl. - 21) 

De MARCO NUNO RODRIGUES MELO, residente na Rua Vale da Moura, 
freguesia de Parceiros, referente à operação urbanística que consta de pedido de licença 
para construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação (arquitectura), a 
levar a efeito Casal das Aveias, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28.02.02, 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, anexo e muros acima referidos, condicio nado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno para alargamento do arruamento confinante 
Norte, devendo para o efeito medir-se 3.5m ao eixo do arruamento, assim como 1.5m 
para execução do passeio, devendo ainda apresentar planta de implantação com 
indicação e quantificação do espaço cedido, assim c omo Certidão da Conservatória 
do Registo Predial rectificada quanto ás áreas cedi das; 

2.º apresentar planta de implantação com indicação das dimensões e área 
do terreno, bem como o indicado no ponto n.º 1; 
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3.º apresentar alçados com indicação das cores e do s materiais dos 
elementos que constituem todas as fachadas e a cobe rtura; 

4.º apresentar corte longitudinal abrangendo a tota lidade do terreno para 
esclarecimento face à topografia do mesmo, com indi cação do perfil existente e o 
proposto, bem como representação dos muros pretendi dos; 

5.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

6.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de esp ecialidades; 
7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

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

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  referidas no ponto 1, devendo para 
o efeito garantir-se a utilização de materiais idên ticos aos existentes no local 
relativamente aos passeios e, alargamento ao arruam ento, assim como assegurar 
uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à be rma. 

** 
N.º 0358/02 PROCº N.º 1367/01 - (fl. - 49) 

De CRISTINA GAMEIRO JORGE, residente em Barrosa – S. Simão de Litém - 
Pombal, referente ao projecto de arquitectura de legalização de uma moradia geminada e 
muros de vedação, situada em Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28.02.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização da moradia e muros 
acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no art.º 22.º do Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios; 

2.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

3.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €1.500,00  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. ” 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses. 
Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização deverá 
prever a execução do passeio e espaço destinado a e stacionamento, junto ao 
arruamento. 

** 
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N.º 0359/02 PROC.º N.º 1391/01 - (fl. - 19) 

De MANUEL DE JESUS DE SOUSA, residente na Rua do Vale Dianteiro, n.º 
191 – Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente à operação urbanística que consta de 
licença para construção de anexo (arquitectura), a levar a efeito em Falcão - Pinheiros, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28.02.02, 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 
do anexo acima referido, devendo apresentar project o de estabilidade no prazo de 6 
meses. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0360/02 PROC.º LOT. Nº 18/97 

De AFONSO FERREIRA SILVA PEREIRA E OUTROS,  residente na Rua de 
St.ª Mónica, n.º 120 em Parceiros, referente a um loteamento situado em Vale da Mona, 
freguesia de Parceiros. 

Entre o Município de Leiria, a Freguesia de Parceiros e os promotores (Afonso 
Ferreira da Silva Pereira e Outros) estabeleceu-se um acordo para permuta do lote 6 com a 
Parcela A, destinada a equipamento, por iniciativa do Município. 

O loteamento foi aprovado já com estas alterações. 
Com esta permuta foi possível reunir duas áreas de cedência de dois 

loteamentos distintos e constituir de facto uma área para equipamento melhor 
dimensionada, com o benefício claro do interesse municipal. 

Dado que, com a permuta, a área para equipamento municipal tem melhor 
localização e melhor configuração e houve uma pequena diminuição do potencial económico 
do lote que ficou para os promotores, acordou-se que estes ficariam isentos do pagamento 
da compensação ao Município que deveria reverter a favor dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Leiria (SMAS). 

A Câmara, tendo em conta que no âmbito do acordo es tabelecido entre o 
Município, a Freguesia de Parceiros e os promotores  (Afonso Ferreira da Silva Pereira 
e Outro) para permuta do lote 6 com a Parcela A (de stinada à instalação de 
equipamento) é possível reunir duas áreas de cedênc ia para equipamento de dois 
loteamentos distintos e constituir de facto uma áre a para equipamento melhor 
dimensionada, delibera, considerando o benefício pa ra o interesse municipal daí 
adveniente e a diminuição do potencial económico do  lote que ficou para os 
promotores, por unanimidade, remeter o assunto ao C onselho de Administração dos 
SMAS para que este decida em conformidade com a von tade do Município, 
consubstanciada no citado acordo e corroborada na p resente deliberação de Câmara. 

** 
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N. 0361/02 PROC.º LOT. N.º 7/98 - (fl 627) 

De ALFREDO DE SOUSA BÁRBARA E OUTRO,  residente em Rua da Costa, 
n.º 245 – Janardo, freguesia de Marrazes, acompanhada de um requerimento solicitando a 
recepção definitiva das obras de infra-estruturas do loteamento situado em Rua do Rossio - 
Alqueidão, freguesia de Boavista. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 28.02.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante da Garantia Bancária n.º 99/069/5 6339 emitida pelo Banco BPI, SA 
em 10.03.99, devendo para o efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0362/02 PROC.º INF. LOT. N.º 161/98 - (fl 55) 

De ANTÓNIO LOPES,  residente no Largo Dr. Manuel de Arriaga, 18 em Leiria, 
acompanhado de um requerimento solicitando informação sobre a sugestão apresentada 
pelo próprio ou em alternativa que seja enviada proposta elaborada pela equipe do PP Leiria 
Norte do loteamento situado em S. Miguel, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 28.02.02  delibera, por unanimidade, 
comunicar ao requerente a solução proposta pela equ ipe do PP Leiria Norte. 

** 

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 
RECTIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA RUA DAS OLHALVAS – 2. ª FASE (PASSEIOS) – 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO. PROC.º T.33/95 

N.º 0363/02 Pela firma ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA. e confirmado pelo 
DOM, foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de 
medição N.ºs 1; 2; 3T; 4; e 5 da obra supra, no valor de €3.786,86 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estudo de revisão de preços apresentado 
no valor de €3.786,86 + IVA. 

** 

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA COBERTURA PARCIAL DO MERCAD O FALCÃO – 
MARRAZES – INFORMAÇÃO. PROC.º T.238/01 

N.º 0364/02 Presente uma informação da Comissão de Análises de Propostas que a 
seguir se transcreve: 

“Na sequência do concurso público para a realização da empreitada supra, e em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 60. º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, foi emitido 
um parecer técnico, que se anexa a esta informação, pelo Arquitecto Risques Pereira 
técnico da DOM. 

Face ao conteúdo do referido parecer e como se confirma haver lapsos entre o 
Anúncio de Concurso, Programa de Concurso e o Caderno de Encargos, e atendendo aos 
princípios estabelecidos nos artigos 9.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 
propõe-se: 

1 – A não adjudicação e consequente interrupção do concurso, tendo por base o 
previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 

2 – A revisão e alteração das condições do concurso, por parte dos serviços 
municipais. 

Remeta-se à Câmara Municipal para conhecimento e decisão” 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
Comissão de Análise de Propostas, delibera, por una nimidade, concordar com a 
referida informação e anular o respectivo concurso,  com base na alínea d) do n.º 1 do 
art.º 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março . 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA E DE DISP ONIBILIDADE DE 
LIGAÇÃO 

N.º 0365/02 Presente o ofício dos SMAS n.º 1331 de 20.02.02 dando conhecimento dos 
ajustamentos das “Tarifas de Venda de Água e de Disponibilidades de Água” aprovadas 
pelo Conselho de Administração em 05.02.02, a fim de serem apreciados e aprovados pela 
Câmara, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 12 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro. 
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Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 12 do art.º 64.º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
aprovar a proposta do Conselho de Administração dos  SMAS, sendo as seguintes as 
novas tarifas: 

a) Consumos comerciais e industriais incluindo o de  empresas públicas por m 3: 
. a.1) – 1.º escalão – de 0 a 100m 3 - .................................... €0,7183; 
. a2) – 2.º escalão – de 101 a 1.000m 3, - ............................. €0,9727; 
. a3) – 3.º escalão – superior a 1.000m 3, - .......................... €1,6111. 
b) Consumos públicos por m 3: 
. b1) – Autárquico - .............................. ................................ €0,4040; 
. b2) – Estado e outras pessoas de direito público,  - ....... €0,8230; 
c) Consumos avulso e ligações provisórias, - ...... .......... €1,6210. 
d) Consumos de instituições privadas de beneficênci a e de famílias 

comprovadamente necessitadas, manter - ............ ..... €0,2.500; 
e) Consumos domésticos, que se consideram todos aqu eles não incluídos em 

qualquer das alíneas anteriores por m 3: 
. e1) – 1.º escalão – de 0 a 5m 3, - ........................................ €0,410; 
. e2) – 2.º escalão – de 6 a 10m 3, - ...................................... €0,6484; 
. e3) – 3.º escalão – de 11 a 20m 3, - .................................... €0,9677; 
. e4) – 4.º escalão – superior a 20m 3 - ................................ €1,6111. 
Observação : Quando as leituras dos contadores forem efectuada s com 
intervalos de tempo superiores a um mês, os valores  constantes das alíneas a1), 
a2), e1), e2) e e3), serão corrigidos com um factor  igual ao número de meses que 
decorrer entre leituras consecutivas. 
f) Tarifa de disponibilidade de ligação de água: 
. Para 3m 3 .............................................................................. €2,12 
. Para 5m 3 .............................................................................. €3,54 
. Para 7m 3  ............................................................................. €4,94 
. Para 10m 3 .............................................................................€7,08 
. Para 20m 3 ............................................................................ €14,16 
. Para 30m 3 ............................................................................ €21,25 
. Para 60m 3 ............................................................................ €42,50 
g) Para maiores calibres o valor da tarifa será fix ado pela entidade responsável 

pelo fornecimento de água, caso a caso, sempre em f unção do preço médio 
de venda de cada m 3 de água. 

Mais delibera que as novas tarifas entrem em vigor em 1 de Abril de 2002. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE UMA PARCELA DE TERRENO A FAVOR DA 
ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL 
N.º 0366/02 Presente um ofício do Lar Emanuel – Instituição Particular de Solidariedade 
Social, solicitando uma nova cedência do direito de superfície do prédio situado em Casal do 
Vale Verde, na freguesia de Marrazes, com a área de 2.500m2, registado na Conservatória 
do Registo Predial de Leiria sob o n.º 5976, uma vez que cessou a anteriormente concedida, 
por razões não imputáveis aquela instituição. 

Abaixo se transcreve a informação prestada sobre o assunto pelo Chefe da 
Divisão Administrativa: 
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“Por escritura lavrada em 4 de Fevereiro de 2000, foi constituído a favor da 
"ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL", o direito de superfície sobre uma parcela de terreno, com 
a área de 2.500 m2, destinada à construção de um Lar para albergar pessoas idosas. 

Das condições impostas à superficiária, destacam-se as previstas na cláusula c) 
que fixava os prazos máximos de dois e cinco anos respectivamente para o início e 
conclusão das obras. Por sua vez, a cláusula d) estipulava a sanção de reversão do direito 
de superfície para o Município, caso a Associação não cumprisse qualquer um daqueles 
prazos. 

Vem, agora, a referida Associação solicitar nova cedência do direito de 
superfície do terreno em causa, com novos prazos para início e conclusão das obras, uma 
vez que não cumpriu o prazo previsto para o seu início. 

Alega, para tanto, que «até ao momento não foi ainda possível ultrapassar os 
problemas de ordem financeira que nos permitiriam começar as obras...», justificando tal 
impossibilidade (e afastando em simultâneo qualquer responsabilidade) porque aguardam 
há anos, com  todo o processo completo, a abertura das candidaturas ao POEFDS - 
Programa Operacional do Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (III Quadro 
Comunitário de Apoio), as quais, segundo pensam, só abrirão a 1 de Abril do corrente ano. 

A constituição do direito de superfície é regulada pela Lei n.º 2030, de 22 de 
Junho de 1948 e, subsidiariamente, pelo Código Civil, de acordo com o disposto no artigo 
1527.º deste último diploma legal. 

Dispõe o artigo 27.º, n.º 1, alínea a) daquela Lei n.º 2030 que: «o direito de 
superfície reverte para o proprietário do solo, sem qualquer indemnização, se o superficiário 
não construir o edifício no prazo convencionado, acrescentando o n.º 4 que: «a reversão 
opera-se por declaração judicial, para a qual são competentes os tribunais comuns». 
Cotejando-se o disposto neste preceito legal com o estabelecido na cláusula c) da 
constituição do direito de superfície, verifica-se que esta última foi mais longe que o próprio 
preceito legal que lhe deveria ter servido de base. Ou seja, a cláusula aditou um novo prazo, 
cujo incumprimento ditaria, nos dizeres da cláusula d), a reversão do direito de superfície 
para o Município de Leiria. 

No direito de superfície, um dos deveres que é imposto ao superficiário é a 
construção da obra para que foi atribuída a concessão ad aedificandum  no prazo 
convencionado ou, na falta deste, no prazo de dez anos, conforme resulta dos artigos 23.º, 
n.º 1, alínea a) da Lei n.º 2030 e 1536.º, n.º 1, alínea a) do Código Civil. Trata-se de um 
dever que integra o próprio conteúdo do direito de superfície. 

Nenhum daqueles preceitos, nem diplomas legais, porém, refere ou particulariza 
o prazo relativo ao início das obras, situação que, a nosso ver, bem se compreende, 
porquanto o essencial e determinante quanto ao cumprimento ou incumprimento da 
construção da obra é, não o início desta, mas a sua conclusão no prazo legal ou 
convencional. 

É sabido, com efeito, que, neste tipo de obras, os atrasos ocorrem mais 
frequentemente no início da obra do que no seu desenvolvimento, sobretudo pela 
necessidade de proceder à sua calendarização, organização e preparação: há quase 
sempre uns ajustamentos a fazer, umas diligências a efectuar ou até, como será o caso, 
assegurar previamente as verbas necessárias à sua concretização. 

É verdade que a Associação Lar Emanuel não cumpriu o prazo de início da obra, 
mas, apesar disso, ainda dispõe de tempo suficiente para a executar e concluir no prazo que 
lhe está estipulado, sendo que para o seu termo ainda faltam quase três anos. 

Importa, ainda, sublinhar que, nos termos da referida Lei n.º 2030, haveria uma 
reversão e não extinção do direito de superfície, o qual se manteria até ao termo do prazo 
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fixado para a sua duração, ou seja, até ao fim de 50 anos (neste momento, cerca de 48 
anos), conforme estabelece o artigo 27.º, n,ºs 5 e 6, alínea a) daquele diploma. 

Em termos práticos - se é que estamos a fazer uma correcta interpretação da lei 
-, o Município de Leiria não poderia, durante o prazo que falta para o termo do direito de 
superfície - 48 anos -, dar ao terreno um destino diferente do que resulta deste último direito. 

É, sem dúvida, uma situação incompreensível, porquanto o Código Civil prevê 
uma solução diferente em casos semelhantes, embora relativos só a particulares. Na 
realidade, o incumprimento do prazo de conclusão da obra, bem como a reunião na mesma 
pessoa dos direitos de propriedade e de superfície, faz extinguir o direito de superfície. 
Como já se viu, não é essa a solução consignada na Lei n.º 2030. 

A Associação pede uma nova concessão do direito de superfície com novos 
prazos de início e conclusão da obra. 

Salvo melhor opinião, não nos parece que isso seja necessário. À semelhança 
do que se passa no Código Civil e porque este se aplica subsidiariamente ao caso em 
apreço, pensamos que as regras da prescrição devem ser aplicáveis à situação em causa. 

De acordo com o estabelecido no artigo 303.º daquele Código, a prescrição, 
para ser eficaz, necessita de ser invocada judicialmente por aquele a quem aproveita, no 
caso concreto, o Município de Leiria. Também o artigo 302.º do mesmo Código admite a 
renúncia da prescrição que até pode ser tácita. 

Pelas razões aduzidas, designadamente porque a Associação tem o processo 
completo e apenas aguarda a abertura das candidaturas ao POEFDS do III Quadro 
Comunitário de Apoio e sobretudo porque o prazo de conclusão da obra ainda não 
prescreveu, entendemos que a Câmara Municipal pode deliberar não exercer, para já, o 
direito de reversão do direito de superfície, sendo que se mantém o prazo previsto para a 
conclusão da obra, a cuja renúncia se opõe o artigo 300.º do já citado Código Civil. 

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria delibere não 
exercer o direito de reversão pelo incumprimento do prazo de início da obra de construção 
do Lar para albergar pessoas idosas.” 

A Câmara, analisado o assunto, delibera por maioria , com a abstenção do 
Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, não exercer o direit o de reversão pelo incumprimento 
do prazo de início da obra de construção do Lar par a albergar pessoas idosas porque 
tal não se deve directamente à Associação Lar Emanu el mas, antes, porque esta 
Associação aguarda a abertura das Candidaturas ao P rograma Operacional do 
Emprego, Formação e Desenvolvimento Social, do III Quadro Comunitário de Apoio. 

Mais delibera manter o prazo para conclusão da obra . 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque justificou o seu voto, afirmando que este 
assunto é polémico e que precisava ser analisado com mais calma porque há tempo para os 
assuntos serem estudados convenientemente antes de serem apresentados em reunião 
para análise. A Câmara anterior decidiu conceder o direito de superfície mas há quem seja 
de opinião contrária. Acha que devia ter sido dada uma explicação de todo o processo, uma 
vez que os vereadores da oposição não faziam parte da Câmara anterior, não estando, 
portanto, ao corrente da situação. 

A Sr.ª Presidente esclareceu que o que está agora em análise não é o processo 
em si mas sim a caducidade do que foi concedido antes. A Câmara tem direito de reversão 
na concessão do direito de superfície, mas considera que a instituição em causa presta um 
serviço válido à comunidade e que é de louvar. Como se candidataram a fundos 
comunitários e são sempre decisões que demoram muito tempo, a culpa não lhes pode ser 
imputada. A Associação Lar Emanuel pretende começar as obras assim que for possível, 
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pelo que não se considera justo conceder um direito e retirá-lo depois só por uma questão 
de prazo, de que a instituição nem tem culpa. De qualquer forma mostrou total 
disponibilidade em adiar o assunto para a próxima semana  tendo o Sr. Vereador Dr. Hélder 
Roque dito não ser de todo necessário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 

N.º 0367/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos cinco dias do mês de Março 
de 2002, apresentando um total de Disponibilidades de €1.706.991,80 sendo de Operações 
Orçamentais €1.068.334,96 e de Operações de Tesouraria €638.656,81. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS (2) 

N.º 0368/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 26 de Fevereiro a 5 de Março correspondente às 
autorizações n.ºs 1462 a 1655, no montante de €741. 121,44. 

** 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 

N.º 0369/02 Presente a 1.ª alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em €1.863.520. 

A Câmara, depois de analisada a 1.ª alteração ao Pl ano de Actividades para 
o ano de 2002, delibera por unanimidade, aprová-la.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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N.º 0370/02 Presente a 1.ª alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em €1.452.060. 

A Câmara, depois de analisadas as alterações ao Orç amento Ordinário para 
o ano de 2002, delibera por unanimidade, aprová-la.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO LUGAR CATIVO N.º 68 DE VENDA DE 
VESTUÁRIO DE CRIANÇA POR GROSSO NO MERCADO FALCÃO 

N.º 0371/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
Ana Maria da Silva Pereira Monteiro, solicitando a transmissão do direito de ocupação do 
lugar cativo n.º 68 para venda de vestuário de criança no Mercado de Venda por Grosso do 
Falcão para nome do seu marido, Jorge Araújo Monteiro 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir a refe rida pretensão, em 
virtude da mesma se enquadrar no n.º 2 do art.º 16. º do Regulamento do Mercado de 
Venda por Grosso do Falcão. 

** 
PUBLICIDADE – MS ALVES SERVIÇOS & PUBLICIDADE – RAT IFICAÇÃO DE 
DESPACHO - ITL-42-9-1 
N.º 0372/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
circulação de uma carrinha com painel móvel com 4 x 3m, para percorrer a zona de Leiria 
durante sete horas, entre os dias 11, 12 de Janeiro e 15 e 16 de Fevereiro do corrente ano, 
do qual consta o Despacho de 02.03.01, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 02.03.01, da 
Sr.ª Presidente e autorizar a publicidade pretendid a, mediante o pagamento prévio das 
taxas devidas. 

** 
LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – MANUEL PEREIRA DE OL IVEIRA - ITL-42-11-1  
N.º 0373/02 Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira, residente na 
Travessa da Paz, n.º 14-1.º, em Leiria, solicitando Licença Acidental de Recinto para um 
espectáculo de música ao vivo no seu estabelecimento de Bar, denominado “Filipes Bar”, 
sito no Largo Cândido dos Reis, Letra A, r/c, em Leiria, para o dia 14 de Março do mês 
corrente, data do aniversário do citado estabelecimento. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar: 
1 - A realização do referido espectáculo, devendo p ara o efeito pagar previamente a 
taxa relativa ao licenciamento na importância de €3 5,75 bem como promover o seu 
encerramento até às 2 horas, ficando a encargo do r equerente a limpeza do recinto na 
área envolvente; 
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2 – Fazer respeitar os limites previstos no Regulam ento Geral sobre o Ruído, 
conforme licença especial de ruído a emitir para o efeito, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 292/00, de 14 de Novembro; 
3 – Comunicar ao Governo Civil e à PSP para reforça r o patrulhamento; 
4 – Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acçã o Cultural no Distrito de Leiria; 

5 – Providenciar o licenciamento, junto do Governo Civil, no caso de o 
espectáculo não se circunscrever exclusivamente à á rea do estabelecimento e ser 
utilizada via pública para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PUBLICIDADE – RECLAMAÇÃO (PAUL’S BAR)- ITL-42-9-2  
N. 0374/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual constam reclamações 
por parte do condomínio do Prédio sito na Rua da Cooperativa, n.º 54, em S. Romão – 
Pousos, devido à existência de publicidade na fachada do mesmo e alusiva ao 
estabelecimento “PAUL’S BAR” explorado por Paulo César Dinis Rosa.  

Do mesmo processo consta informação dos Fiscais Municipais em como já foi 
feita a Participação n.º 1737/98, devido à existência de publicidade na fachada do edifício 
sem licenciamento, bem como de um “postalete” no passeio em frente ao mencionado Bar. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar o Sr. Paulo César Dinis Rosa, responsável  pela exploração do 
estabelecimento “Paul’s Bar”, nos termos dos artigo s 100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decre to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
(audiência de interessados) da intenção de ordenar a remoção da publicidade 
colocada na fachada do edifício sito na Rua da Coop erativa, n.º 54, em S. Romão – 
Pousos e alusiva ao referido Bar, sem prévio licenc iamento, nos termos do n.º 2, 
alínea a) e n.º 3, ambos do art.º 20.º, do Regulame nto Municipal da Publicidade.  

Mais delibera, ao abrigo do n.º 1, do art.º 21.º do  mesmo Regulamento, 
mandar proceder, de imediato, através dos seus Serv iços, à remoção do “postalete” 
publicitário existente no passeio em frente do cita do Bar, sem licenciamento, 
considerando que existe uma utilização abusiva do e spaço público. 

Do teor da presente deliberação deverá ser dado con hecimento à 
Administração do Condomínio. 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL, PUBLICIDADE, LDA - ITL-42-9-1 

N.º 0375/02 Presente o processo  mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário, junto ao maciço arbóreo (sopé do morro da Nossa 
Senhora da Encarnação), situado na Rua Miguel Torga, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
deferir o pedido, com a condição de, eventualmente,  vir a ter de ser retirado, face ao 
parecer do IPPAR, que é do seguinte teor: 
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“... A localização onde se pretende implantar este elemento publicitário está fora da 
zona de protecção da Capela, pelo que não existindo  servidão administrativa sob a 
alçada deste Instituto, o nosso parecer será emitid o a título consultivo. Existe no 
entanto uma Zona Especial de Protecção em estudo, n a qual se localiza a presente 
proposta...”. 

** 

PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD A - TL-24-16  

N.º 0376/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário, a colocar na Rotunda da Urbanização Nova Leiria, 
freguesia de Marrazes, do qual consta a Participação n.º 3342, dos Serviços de Fiscalização 
Municipal, dando conhecimento que o mesmo se encontra colocado sem a respectiva 
licença camarária. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a Firma 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 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decre to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
(audiência de interessados) da intenção de ordenar a remoção da publicidade 
colocada sem prévio licenciamento, nos termos da al ínea a) do n.º 2 do art.º 20.º do 
Regulamento Municipal da Publicidade. 

** 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE  LEIRIA, A 
REGIÃO DE TURISMO DE LEIRIA/FÁTIMA E O GABINETE DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 
DE MONTE REAL 

N.º 0377/02 Foi presente, pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães, um Protocolo de 
Cooperação, já presente em Reunião de Câmara de 05.12.01 e aprovado em minuta, com 
as alterações assinaladas a cheio: 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE: 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, com sede na Praça da República – Leiria, contribuinte n.º 
505181266, como primeiro outorgante e a seguir designado por CÂMARA, representado pela 
sua Presidente – Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 
A  

REGIÃO DE TURISMO DE LEIRIA/FÁTIMA , com sede no Jardim Luís de Camões – 
Leiria, contribuinte n.º 501435340, como segundo outorgante e a seguir designada por 
REGIÃO DE TURISMO, representada pelo seu presidente – Dr. Francisco António Dias Vieira,  
E:  
GABINETE  DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DE MONTE REAL , com sede no Hotel Monte 
Real, Termas de Monte Real – Monte Real, contribuinte n.º 504007025, como terceiro 
outorgante e a seguir designado por GABINETE, representado pelo Senhor Joaquim Mexia 
Alves, 
é estabelecido este protocolo de cooperação que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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PRIMEIRA:  
A Freguesia de Monte Real, e em particular a sua Estância Termal, tem potencialidades 
turísticas que importa aproveitar e desenvolver, no interesse do Concelho e das suas 
populações 

SEGUNDA:  
Os outorgantes têm responsabilidades e estão interessados no desenvolvimento turístico da 
Região e reconhecem que de uma actuação concertada podem ser recolhidas vantagens e 
sinergias que importa aproveitar 

TERCEIRA:  
O Gabinete conjuntamente com os serviços técnicos d a Região de Turismo 
comprometem-se a elaborar anualmente um programa de  Promoção e Animação 
Turística de Monte Real, com o objectivo de desenvo lver actividades, acções e 
materiais promocionais que conduzam a um cresciment o turístico de Monte Real, a 
uma melhoria da oferta do produto termas, no aument o e qualificação dos fluxos 
turísticos, e a melhoria da imagem e promoção de Mo nte Real e consequentemente da 
Região. 

QUARTA:  
O Programa, devidamente orçamentado, será apresentado à Câmara e à Região de 
Turismo até 15 de Outubro do ano anterior a que diz  respeito, para análise, e será 
discutido posteriormente em reunião de Comissão Con junta de representantes dos 
outorgantes. 

QUINTA:  
O Programa aprovado pela Comissão referida no número anterior será levado à deliberação 
de homologação pelos órgãos competentes da Câmara e da Região de Turismo, até 31 de 
Janeiro  do ano a que diz respeito. 

SEXTA:  
As acções programadas e efectivamente realizadas serão financiadas pelos outorgantes 
em proporções a definir anualmente. 

SÉTIMA:  
As verbas disponibilizadas pela Câmara e Região de Turismo obedecerão aos prazos 
e percentagens a definir, aquando da aprovação do p lano anual. 

OITAVA: 
O Gabinete compromete-se a dar fiel execução ao pro grama aprovado, não podendo 
nele introduzir alterações de natureza estrutural s em prévio consentimento da Câmara 
e da região de Turismo. A Operacionalização do prog rama ficará da responsabilidade 
do Gabinete podendo, em algumas actividades a defin ir previamente contar com a 
colaboração directa do Primeiro e Segundo Outorgant es. 

NONA:  
Em todas as edições, materiais promocionais, projec tos e acções a realizar no âmbito 
do Programa de Promoção e Animação Turística de Mon te Real será sempre 
assegurada a explícita identificação das entidades apoiantes. 
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DÉCIMA:  
Após a concretização do Programa de Promoção e Anim ação Turística previsto no 
âmbito deste Protocolo, o Gabinete compromete-se a apresentar, até final de 
Novembro do ano de execução, à Câmara e à Região de  Turismo um relatório 
contendo todas as actividades desenvolvidas e custo s inerentes, acompanhado de 
cópia dos respectivos documentos de despesas.  

DÉCIMA-PRIMEIRA: 
O Presente Protocolo entrará em vigor na data da su a assinatura e tem a duração de 
uma ano, renovável por igual período, caso nenhuma das partes o denuncie. Em caso 
de denuncia deverá fazê-lo com uma antecedência mín ima de trinta dias. O Protocolo 
poderá ser modificado ou actualizado por acordo esc rito entre as partes.” 

A Câmara Municipal, aprova as alterações ao Protoco lo e delibera, por 
unanimidade por unanimidade, autorizar a Senhora Pr esidente a proceder à sua 
assinatura. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque congratula-se pelas alterações apresentadas 
neste Protocolo pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães uma vez que, neste caso, a 
Câmara presta o seu apoio, mas responsabiliza também as entidades. 

** 

REGULAMENTO DO CENTRO ASSOCIATIVO – ALTERAÇÃO 

N.º 0378/02 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães , apresenta uma proposta de 
alteração ao Regulamento de utilização de espaços comuns do Centro Associativo 
Municipal que abaixo se transcreve: 
“... 

Artigo 6.º - Utilização dos Espaços de uso ocasiona l por não utentes 
1. ... 
2. A utilização destes espaços poderá ser gratuita ou onerosa, consoante a natureza 
estatutária da instituição requerente. 
2.1. Instituições sem fins lucrativos e/ou de utilidade pública: 

a) Durante o horário de expediente ficam obrigadas apenas ao pagamento do 
preço correspondente aos custos com a limpeza dos espaços.  
b) Fora do horário de expediente, para além do preço a pagar previsto na alínea 
anterior, devem também pagar o preço pelo serviço da abertura, apoio logístico e 
encerramento das instalações. 

2.2. Outras Instituições: 
a) Durante o horário de expediente pagarão um preço pelo aluguer 
b) Fora do horário de expediente, para além do preço do aluguer referido na 

alínea anterior, devem pagar o preço pelo serviço de abertura, apoio logístico e 
encerramento 
3. ... 

Artigo 7.º - Preços a praticar 
1) Preço correspondente aos serviços designados na alínea a) do ponto 2.1 é de € 
3,75/hora; 
2) O preço correspondente à alínea a) do ponto 2.2 é de €5,00/hora; 
3) O preço correspondente ao mencionado nas alíneas b) do ponto 2.1 e b) do ponto 
2.2 é de € 4,40/hora.” 
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Analisadas as alterações a Câmara delibera por unan imidade aprovar a 
proposta apresentada e submetê-la à aprovação da As sembleia Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 
VOTO DE PESAR 

N.º 0379/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido 
de ser concedido um voto de profundo pesar ao Bombe iro Vasco Duarte Brás 
Pestana, funcionário desta Câmara Municipal, pelo f alecimento da sua sogra, tendo a 
Câmara deliberado, por unanimidade, concordar . 

** 

VOTO DE PESAR 
N.º 0380/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido 
de ser concedido um voto de profundo pesar, à Sra. Arqt.ª Maria Gabriela Guerreiro 
Rocha, funcionária desta Câmara Municipal, pelo fal ecimento de seu pai tendo a 
Câmara deliberado, por unanimidade, concordar . 

** 
VOTO DE PESAR 

N.º 0381/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido 
de ser concedido um voto de profundo pesar, ao Sr. José Carlos Santos Marecos, 
funcionário desta Câmara Municipal, pelo faleciment o da sua sogra, tendo a Câmara 
deliberado, por unanimidade, concordar . 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO DA VARIANTE 
SUL – 3.º TROÇO, EM LEIRIA – ENVIO AO TRIBUNAL DA C OMARCA DE LEIRIA DOS 
PROCESSOS RESPECTIVOS 

N.º 0382/02 Presentes os processos relativos à expropriação das parcelas n.º s 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, acompanhados dos correspondentes Laudos de 
Arbitragem e Acórdãos Arbitrais. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por 
unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 do arti go 50.º do Código das 
Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 438/91 , de 9 de Novembro, o seguinte: 
1.º - Enviar ao Tribunal da Comarca de Leiria os pr ocessos relativos à expropriação 
das parcelas n.ºs 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 , 17, 18, 19 e 20. 
2.º - Autorizar o depósito das indemnizações arbitr adas, a saber: 
-Parcela n.º 4, no montante de €2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta euros). 
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-Parcela n.º 5, no montante de €6.745,00 (seis mil setecentos e quarenta e cinco 
euros). 
-Parcela n.º 7, no montante de €12.195,00 (doze mil  cento e noventa e cinco euros). 
-Parcela n.º 8, no montante de €14.570,00 (catorze mil quinhentos e setenta euros). 
-Parcela n.º 9, no montante de €6.470,00 (seis mil quatrocentos e setenta euros). 
-Parcela n.º 10, no montante de €3.190,00 (três mil  cento e noventa euros). 
-Parcela n.º 11, no montante de €46.530,00 (quarent a e seis mil quinhentos e trinta 
euros). 
-Parcela n.º 13, no montante de €25.560,00 (vinte e  cinco mil quinhentos e sessenta 
euros). 
-Parcela n.º 15, no montante de €70.075,00 (setenta  mil e setenta e cinco euros). 
-Parcela n.º 16, no montante de €5.515,00 (cinco mi l quinhentos e quinze euros). 
-Parcela n.º 17, no montante de €635,00 (seiscentos  e trinta e cinco euros). 
-Parcela n.º 18, no montante de €5.925,00 (cinco mi l novecentos e vinte e cinco euros). 
-Parcela n.º 19, no montante de €28.225,00 (vinte e  oito mil duzentos e vinte e cinco 
euros). 
-Parcela n.º 20, no montante de €13.705, 00 (treze mil setecentos e cinco euros). 
3.º - Incumbir a Senhora Presidente da Câmara de co nstituir mandatário em cada um 
dos processos. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE FERNANDO JOSÉ DA COSTA SO USA – PROC.º 
TT.353/99 – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA 

N.º 0383/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado do 
requerimento apresentado pelo Senhor Fernando José da Costa Sousa, em sede de 
audiência dos interessados, e da Informação n.º 26/2002 da Divisão Jurídica. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com o teor da Informação n.º 26/02 da Div isão Jurídica, que aqui se dá por 
reproduzida na íntegra, em conformidade com os fund amentos constantes desta 
Informação e da Informação n.º 71/01 da mesma Divis ão, constante do Processo, 
indeferir o pedido de indemnização apresentado pelo  Senhor Fernando José da Costa 
Sousa, por não ter este alegado, em sede de audiênc ia dos interessados, dados e 
elementos aptos a justificar uma alteração ao senti do da decisão desta Câmara 
Municipal contida na deliberação tomada em reunião de 27.12.01. 

Mais delibera que a notificação da presente deliber ação ao Senhor 
Fernando José da Costa Sousa seja acompanhado de fo tocópias das Informações 
n.ºs 71/01 e 26/02, da Divisão Jurídica. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

PROPOSTA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA PARA AT RIBUIÇÃO DE 
NOVOS TOPÓNIMOS 

N.º 0384/02 A Comissão Municipal de Toponímia, com base nas propostas enviadas pelas 
Juntas de Freguesia de Milagres, Marrazes, Boa Vista e Pousos, propõe à Câmara 
Municipal que sejam atribuídos os topónimos abaixo discriminados: 
NA FREGUESIA DOS MILAGRES  
- LUGAR DE ALCAIDARIA 
CANTO DO BILHÃO – com início na Rua do Bilhão. 
NA FREGUESIA DOS MARRAZES  
- LUGAR DE SISMARIA 
TRAVESSA ANTÓNIO AUGUSTO DA COSTA - com início na Rua António Augusto da 
Costa e fim na Rua António Santos Serrador; 
- LUGAR DE PINHEIROS 
TRAVESSA DO MOINHO DO VENTO – com início na Rua do Moinho do Vento 
NA FREGUESIA DA BOA VISTA  
- TRAVESSA DA RUA NOVA – com início na Rua Nova e sem saída. 
NA FREGUESIA DOS POUSOS  
- LUGAR DE OLHALVAS 
TRAVESSA DO AÇUDE – com início na Rotunda sita nas proximidades do Hospital Santo 
André e sem fim definido. 
Propõe-se também que se proceda à rectificação da deliberação de 2001.12.19 (fl.53 )da 
acta nº.46 onde se lê “RUA DA CHARNEQUINHA – localizada no início da Rua da Silveira e 
sem fim definido”, logo de seguida deve ler-se “RUA FONTE DO RAMALHO – localizada no 
início da Rua Barão de Viamonte e com fim na Travessa de Santo António, sita na freguesia 
dos Pousos”, que por lapso não foi incluída nessa deliberação. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e usando da  competência 
prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
delibera, por unanimidade, atribuir os topónimos ab aixo discriminados: 
NA FREGUESIA DOS MILAGRES  
- LUGAR DE ALCAIDARIA 
CANTO DO BILHÃO – com início na Rua do Bilhão. 
NA FREGUESIA DOS MARRAZES  
- LUGAR DE SISMARIA 
TRAVESSA ANTÓNIO AUGUSTO DA COSTA - com início na R ua António Augusto da 
Costa e fim na Rua António Santos Serrador; 
- LUGAR DE PINHEIROS 
TRAVESSA DO MOINHO DO VENTO – com início na Rua do Moinho do Vento 
NA FREGUESIA DA BOA VISTA  
- TRAVESSA DA RUA NOVA – com início na Rua Nova e s em saída. 
NA FREGUESIA DOS POUSOS 
- LUGAR DE OLHALVAS 
TRAVESSA DO AÇUDE – com início na Rotunda sita nas proximidades do Hospital 
Santo André e sem fim definido. 

Mais delibera proceder à rectificação da deliberaçã o n.º 3063/01, de 19 de 
Dezembro, que passa a ter a seguinte redacção: 
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Onde se lê “RUA DA CHARNEQUINHA – localizada no iní cio da Rua da 
Silveira e sem fim definido”, logo de seguida deve ler-se “RUA FONTE DO RAMALHO 
– localizada no início da Rua Barão de Viamonte e c om fim na Travessa de Santo 
António, sita na freguesia dos Pousos” 

** 

ADITAMENTO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA E NUMERAÇÃO DE 
POLÍCIA DE LEIRIA – PROPOSTA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA 

N.º 0385/02 Presente a informação da Comissão Municipal de Toponímia que abaixo se 
transcreve: 
“ Pela deliberação n.º 1781/99, de 7 de Julho constante da Acta n.º. 28 da Câmara Municipal 
de Leiria, foi aprovado o projecto do “Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 
Polícia de Leiria”. 
Considerando que o referido Projecto de Regulamento se encontra actualmente desajustado 
por força da aplicação da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece o Quadro de 
Competências, assim como o Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos 
Municípios e das Freguesias, propõe-se que sejam introduzidas no referido Projecto de 
Regulamento nos artigos 6.º, 7.º, 12.º e 17.º alterações que passam a ter a seguinte 
redacção: 

Artigo 6.º 
Publicidade 

2 - Juntamente com a afixação dos editais, são informadas dos novos topónimos as 
entidades Conservatória do Registo Predial, a Direcção Distrital de Finanças, Junta de 
Freguesia respectiva, Correios e Comunicações de Portugal (Departamento do Código 
Postal de Leiria e Departamento do Código Postal de Lisboa), Portugal Telecom, SA, Região 
de Turismo Leiria/Fátima, PSP-Polícia de Segurança Pública, GNR-Guarda Nacional 
Republicana, EDP-Electricidade de Portugal, SA, SMAS-Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Leiria, Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Leiria e 
Maceira, Vemer-Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, INEM-Instituto Nacional 
de Emergência Médica, Rodoviária do Tejo, SA, ANTRAL-Associação Nacional dos 
Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros, Lusitânia Gás, SIMLIS-Saneamento 
Integrado dos Municípios do Lis, VALORLIS-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 
STL-Sociedade de Transporte e Limpeza Ld.ª, TV Cabo Mondego, SA, Pluricanal-Leiria 
Televisão por Cabo, SA e Nóvis Empresas. 

Artigo 7.º 
Colocação e manutenção das placas 

Compete à Câmara Municipal a colocação e manutenção das placas toponímicas, salvo se 
tiver delegado esta competência na Junta de Freguesia respectiva, em conformidade com o 
estabelecido na alínea d) do n.º 2 do art.º 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em 
articulação com o disposto no art.º 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Artigo 12.º 
Atribuição de número 

1- a) Quando o prédio tenha mais de uma porta virada para o mesmo arruamento, todas as 
demais, além da designação na numeração, serão numeradas com o referido número, 
acrescido de letras, seguindo a ordem alfabética. Nas novas artérias, a numeração de 
polícia será a métrica, mantendo a tradicional nos arruamentos já existentes. 
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Artigo 17.º 
Competência e acção fiscalizadora 

1- Compete à Câmara Municipal a fiscalização e cumprimento das disposições do presente 
regulamento, através dos serviços municipais de fiscalização. 

A Câmara, depois de analisado o aditamento proposto  para o Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia de Le iria, deliberou, por 
unanimidade, concordar com a proposta e submetê-la à apreciação da Assembleia 
Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ABRIL JUVENIL – PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

N.º 0386/02 Pela Sr.ª Presidente, foi presente o projecto em epígrafe que abaixo se 
transcreve: 

 
 
 
 

“ABRIL JUVENIL“ 
25 de Março a 6 de Abril 

Introdução  
O Abril Juvenil pretende constituir uma iniciativa dinamizada pela comunidade juvenil, com o 
apoio e a promoção da Câmara Municipal de Leiria. 
Este projecto, consiste, na promoção de iniciativas e actividades a desenvolver pelas 
seguintes entidades: 
• Câmara Municipal de Leiria / Pelouro da Juventude e Divisão da Cultura; 
• Associações Juvenis; 
• Agrupamentos de Escuteiros; 
• Associações de Estudantes do Ensino Superior; 
• Pré Escolar; 
• Escolas 1.º, 2.º e 3.º Ciclos;  
• Escolas Secundários; 
• Colectividades. 

Objectivos 

• Oferecer à Sociedade Civil em geral e aos jovens em particular uma quinzena plena de eventos e 
actividades tão diversificadas quanto possível; 

• Ocupar os Tempos Livres dos jovens em idade escolar; 

• Dinamizar o Associativismo Juvenil, bem como responsabilizar os jovens quanto ao planeamento, 
organização e gestão de actividades. 
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Actividades 
Actividade Local Destinatários Dias Horas 

Aldeia Insuflável 
  

Praça Rodrigues 
Lobo 

Geral 25 a 28 de Março 
1 a 5 de Abril   

10.00H – 12.30H 
14.30H – 18.00H 

Atelier de Surf e Bodyboard  
 

Praia do Pedrógão 3.º Ciclo, 
Secundário e       
Superior 

3 a  5 Abril 10.00H – 12.00H 
14.30 H – 17.00H 

 

Atelier de Karting – Aprender a Conduzir  Kartódromo dos 
Milagres 

Secundário e  
Superior  

25 a 28 Março 14.30H – 16.30H 

 

Atelier de Olaria  
 

Banco de Portugal 1.º e 2.º Ciclos 
3.º Ciclo,  
Secundário e 

Superior 

 
25 a 28 de Março  
1 a 5 de Abril  

10.00H – 12.00H 
 
 

15.00H – 17.00H 

Atelier de Pintura  Banco de Portugal Secundário e 
Superior 

1 a 5 de Abril 14.30H – 17.30H 

Atelier de Pintura em Azulejo  Banco de Portugal  Secundário e 
Superior 

25 a 28 de Março  
 

14.30H – 17.30H 

Atelier de Fotografia  / Leiria Antiga 
  

Teatro José Lúcio 
da Silva 

MIMO – Museu da 
Imagem em 
Movimento 

3.º Ciclo,  
Secundário e 
Superior 

1 a 5 de Abril   14.00H – 18.00H 

Atelier de Ilusionismo  
 

Banco de Portugal 2.º e 3.º Ciclos, 
 Secundário e  
Superior 

2 e 4 de Abril 
 

3 e 5 de Abril 

15.00H – 17.30H 
 

10.00H – 12.30H 

Atelier de Arqueologia 
 

Castelo de Leiria Secundário e 
 Superior 

 
 

 

25 a 28 de Março 
1 a 4 de Abril 

 
5 de Abril 

Visita Estudo 

 
10 – 12.00H 

15.00 – 17.00H 

Atelier de Expressão Dramática 
 

Ateneu Secundário e 
 Superior 

1 a 5 de Abril   14.00H – 18.00H 

Atelier de Ciência  
 

Jardim Luís de 
Camões 

Geral 25 a 28 de Março  
 
 

1 Abril 

15.00H – 16.00H 
16.00H – 17.00H 
 
15.00H – 17.00H 

“Abril Juvenil/Jovens Criadores” 
 
Exposição de Trabalhos desenvolvidos 
no âmbito dos Ateliers 
 

Banco de Portugal Geral 6 a 14 de Abril *  
 
 
 

* Fim de Semana 

09 – 12.00H 
14.00 – 17H 

 
 

14.00 – 18H 
 

 
 

 

Semana Juvenil 
 

Freguesia do Souto 
da Carpalhosa 

Geral 1 a 5 de Abril 
 

6 de Abril 
(Exposição de 
Trabalhos) 

10.00H – 17.30H 
 

21H 

Maladidjamb 
(Animação cénica e musical) 

Cidade de Leiria Geral 6 Abril 17 – 24H 
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Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, aprovar a 
proposta referente ao “Abril Juvenil” bem como as d espesas inerentes à realização 
do evento,  considerando que nos termos da alínea f) do art.º 1 3.º da Lei n.º 159/99, de 
14 de Setembro, os municípios dispõem de atribuição  no domínio dos Tempos livres e 
desporto e que de acordo com a alínea b) do n.º 2 d o art.º 21.º da citada Lei é 
competência dos órgãos do município apoiar activida des desportivas e recreativas de 
interesse municipal.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO “ FADE IN – MOSTRA DO CIRCUITO MUSICAL DO 
DISTRITO DE LEIRIA” – PEDIDO DE APOIO 

N.º 0387/02 Na sequência dos contactos estabelecidos entre a Comissão Organizadora 
do “Fade In – Mostra do Circuito Musical do Distrito de Leiria” e o Adjunto da Presidente da 
Câmara, é presente o ofício datado de 25.02.2002.  
A Sr.ª Presidente, tendo em conta que: 
O “Fade In” é uma mostra do circuito musical do Distrito de Leiria arquitectada por um 
conjunto de jovens; 

O evento será composto por 8 concertos, que terão lugar de 16 de Março a 18 
de Maio de 2002, no Auditório do Instituto Português da Juventude de Leiria, entidade que, 
em 2001, assegurou a organização do presente evento. 

O evento, para além de promover os valores musicais do Distrito de Leiria, é 
sem dúvida, um estímulo para os jovens, fomentando assim um espírito criativo e 
empreendedor na criação de novas bandas; 
 propõe que esta autarquia apoie a realização do evento através do pagamento do valor da 
despesa de 500 cartazes, conforme orçamento apresentado, no valor de €612,78, 
directamente à Tipografia. 

A referida Comissão compromete-se a fazer figurar o logotipo da Câmara 
Municipal de Leiria nos 500 cartazes, em 5.000 folhetos, numa tela impressa (2mx3m) 
exposta no auditório do Instituto Português da Juventude durante os 8 concertos, em telas 
impressas de rua, e a citar o nome desta autarquia nos órgãos de comunicação social que 
cobrem o evento. 

A Câmara analisou a proposta apresentada, pela Sr.ª  Presidente, e delibera, 
por unanimidade, nos termos da alínea b), do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, apoiar a realização do evento “ Fade In  – Mostra do Circuito Musical do 
Distrito de Leiria” através do pagamento à Tipograf ia, referente à execução de 500 
cartazes, no valor de €612,78, devendo a Comissão O rganizadora do evento publicitar 
o apoio desta autarquia conforme proposta apresenta da. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

PROPOSTA PARA A ELABORAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA APR ESENTADO 
PELA UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA 

N.º 0388/02 Retirado para melhor análise. Agendar p ara a próxima reunião. 

** 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA 

N.º 0389/02 Retirado para melhor análise. Agendar p ara a próxima reunião. 

** 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA 

N.º 0390/02 Retirado para melhor análise. Agendar p ara a próxima reunião. 

** 

APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MARCADORES ELECTRÓNICOS PAR A A JUVENTUDE 
DESPORTIVA DO LIS 

N.º 0391/02 Presente o ofício da Juventude Desportiva do Lis, que solicita apoio financeiro 
para aquisição de dois marcadores electrónicos, a colocar no novo Pavilhão propriedade do 
Clube, propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a atribuição de um apoio 
financeiro no valor total de €8.710,50, tendo em consideração que é necessário garantir a 
abertura da referida Infra-estrutura com todas as condições fundamentais para a realização 
de competições nas diversas modalidades de Pavilhão, nomeadamente o Andebol, e que, 
este equipamento é imprescindível para as competições em geral e em particular para as de 
nível nacional, como é o caso da participação da Juventude Desportiva do Lis no 
Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Feminino. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º, da Lei n.º 159/9 9 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto  delibera por unanimidade, e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2, do art.º 21.º, da supracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de S etembro, atribuir à Juventude 
Desportiva do Lis o referido subsídio no valor tota l de €8.710,50 (oito mil setecentos e 
dez euros e cinquenta cêntimos) para a aquisição de  dois marcadores electrónicos. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA – PROJECTO “ALD EIA DE NATAL”  

N.º 0392/02 Presente a Informação do Vereador da Educação e Cultura, datada de 
31.01.02, referente ao Projecto “Aldeia de Natal” – Casa da Ciência, a cargo da Escola 
Secundária Domingos Sequeira – Leiria. 
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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 b ) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
5-A/02, de 11.01.02 delibera, por unanimidade, auto rizar a transferência da verba de 
€350 para a Escola Secundária Domingos Sequeira. 

** 
PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA – MESES DE JANEIRO E FEVEREI RO DO ANO LECTIVO 
DE 2001/2002 – DIE-38-3-1 

N.º 0393/02 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é 
do seguinte teor 

Dado o atraso verificado na transferência das verbas referentes ao programa em 
epígrafe, relativamente ao primeiro período do ano lectivo em curso – 2001/02, propõe-se à 
Câmara um adiantamento da verba relativa ao serviço de apoio social prestado durante os 
meses de Janeiro e Fevereiro de 2002, que inclui também a comparticipação complementar 
relativa ao ano lectivo transacto, prevista no despacho I/SESSS/2001, no valor de €162,90 
para cada sala de prolongamento com menos de 15 crianças. 

Assim o total das verbas a transferir é de €116.532,54, conforme a seguinte lista: 

- Junta de Freguesia do Arrabal ...........................................................................  €3.248,48 
- Junta de Freguesia de Azoia .............................................................................  €2.695,90 
- Junta de Freguesia de Bajouca .......................................................................... €3.684,12 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Jardim de Infância e 

Escola do 1.º CEB da Barosa ...........................................................................   €1.404,52 
- Agrupamento Horizontal de Escolas de Cruz d’Areia ........................................  €9.813,50 
- Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima ...........................................................  €5.478,75 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do 

1.º CEB e Jardim de Infância de Boavista ........................................................... €1.109,05 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas 
- Pré-Primárias da Freguesia de Caranguejeira ...................................................€16.730,33 
- Junta de Freguesia de Carreira ............................................................................ .€876,29 
- Junta de Freguesia de Carvide ........................................................................... €2.081,18 
- Junta de Freguesia de Coimbrão ......................................................................  €4.220,03 
- Junta de Freguesia de Colmeias .......................................................................  €6.753,98 
- Junta de Freguesia de Cortes ...........................................................................  €1.301,46 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e Jardim de 

Infância de Capuchos - Leiria ............................................................................  €7.039,43 
- Associação de Recreio, Cultura e Desporto de Porto do Carro ........................... €1.948,30  
- Agrupamento de Escolas de Marrazes ................................. ............................ €15.944,03 
- Associação de Melhoramentos e Bem Estar da Memória ................................... €2.171,27 
- Junta de Freguesia de Milagres ........................................................................  €2.245,49 
- Junta de Freguesia de Ortigosa ........................................................................  €1.807,34 
- Junta de Freguesia de Parceiros .......................................................................  €7.743,64 
- Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo ..........................................  €3.145,77 
- Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos........................................... €1.737,01 
- Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra ................................................... €6.956,19 
- Associação de Pais e Enc. de Educação de Vale Sumo e Olivais ......................... €2.381,26 
- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa .......................................................  €4.015,22 
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A Câmara, depois de analisar a proposta, delibera, por unanimidade, 
autorizar a transferência das verbas para as Juntas  de Freguesia, Associações de 
Pais e Encarregados de Educação e Agrupamentos de E scolas, constantes na 
proposta. 

** 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 
PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE VERBAS – APOIO SOCIAL 

N.º 0394/02 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é 
do seguinte teor: 

Propõe-se à Câmara uma transferência mensal das verbas relativas ao 
programa em epígrafe no âmbito das actividades sócio-familiares (refeição/prolongamento 
de horário), desenvolvidas em diversos estabelecimentos de educação pré-escolar, a fim de 
facilitar a gestão daquelas vertentes da educação.  

Assim propõe-se a transferência até ao dia 8 da cada mês, a partir do mês de 
Março/2002 inclusive e até ao dia 8 de Maio, dando-se um acerto de contas no decorrer do 
mês de Junho do presente no lectivo – 2001/02. 

As referidas transferências de verba deverão ser efectuadas conforme a lista 
abaixo mencionada, e com destino às entidades dele constantes. 
- Junta de Freguesia do Arrabal.................................................................................€1.624,23 
- Junta de Freguesia de Azoia ...................................................................................€1.437,74 
- Junta de Freguesia de Bajouca ...............................................................................€1.842,06 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Jardim de Infância e 
Escola do 1.º CEB da Barosa .......................................................................................€702,25 
- Agrupamento Horizontal de Escolas de Cruz d’Areia .............................................€4.173,69 
- Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima ............................................................... €2.006,31 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do 1.º CEB e 
Jardim de Infância de Boavista......................................................................................€739,37 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas Pré-Primárias 
da Freguesia de Caranguejeira ................................................................................ €7.632,10 
- Junta de Freguesia de Carreira ................................................................................. €438,14 
- Junta de Freguesia de Carvide .............................................................................. €1.040,59 
- Junta de Freguesia de Coimbrão ........................................................................... €2.110,02 
- Junta de Freguesia de Colmeias ............................................................................ €2.643,92 
- Junta de Freguesia de Cortes ................................................................................... €650,74 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e Jardim de 
Infância de Capuchos - Leiria ................................................................................... €3.519,72 
- Associação de Recreio, Cultura e Desporto de Porto do Carro..................................€974,15 
- Agrupamento de Escolas de Marrazes .................................................................. €7.238,96 
- Associação de Melhoramentos e Bem Estar da Memória .......................................€1.085,63 
- Junta de Freguesia de Milagres ............................................................................. €1.122,75 
- Junta de Freguesia de Ortigosa ................................................................................ €903,68 
- Junta de Freguesia de Parceiros ............................................................................ €3.871,81 
- Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo ............................................... €839,83 
- Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos................................................€868,51 
- Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra .....................................................€3.721,79 
- Associação de Pais e Enc. de Educação de Vale Sumo e Olivais...........................€1.190,63 
- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa ......................................................... €2.007,61 
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A Câmara, depois de analisar a proposta, delibera, por unanimidade 
autorizar a transferência mensal das verbas para as  Juntas de Freguesia, 
Associações de Pais e Encarregados de Educação e Ag rupamentos de Escolas, 
conforme mapa e lista acima referida. 

** 

ESCOLA DO 1.º CEB DE ALQUEIDÃO (BOAVISTA) – PROTOCO LO 

N.º 0395/02 Presente a minuta do Protocolo/Contrato Comodato proposto pela Divisão de 
Educação e a celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e o Corpo Nacional de Escutas – 
Junta Regional de Leiria, tendo em vista a cedência de uma sala de aula e respectivos 
anexos e espaços exteriores da Escola do 1.º Ciclo do Ensico Básico de Alqueidão, na 
freguesia de Boavista, para sede das diversas actividades do CNE. 

“C ONTRATO DE COMODATO COM VISTA À UTILIZAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO DE ALQUEIDÃO – FREGUESIA DE BOA VISTA 

Entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 
Campos, adiante designada como Primeira Outorgante, e o Corpo Nacional de Escutas – 
Junta Regional de Leiria, representado pelo seu Chefe Regional, Pedro Miguel R. Salgueiro 
Pereira, adiante designada como Segunda Outorgante, é celebrado o presente contrato de 
comodato que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

Primeira  
A Primeira Outorgante entrega, gratuitamente, à Segunda Outorgante o prédio urbano, sito 
em Alqueidão, freguesia de Boa Vista, do Concelho de Leiria, composto por uma sala de 
aula, respectivos anexos e espaços exteriores, para o utilizar como sede das diversas 
actividades da Junta Regional de Escutas de Leiria – Agrupamento de Boa Vista. 

Segunda  
A Segunda Outorgante compromete-se a não dar às instalações uso diferente do que fica 
consignado na cláusula primeira. 

Terceira 
Obriga-se a Segunda Outorgante a conservar as instalações entregues pelo presente 
contrato em bom estado, sendo da sua exclusiva competência a gestão das mesmas e da 
sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações. 

Quarta 
Este contrato vigorará pelo prazo de quatro anos, a contar da data da sua assinatura, 
devendo o imóvel ser restituído ao Município de Leiria, findo o prazo de vigência. No 
entanto, poderá o mesmo ser prorrogado, por acordo entre ambas as partes, desde que 
comunicado com seis meses de antecedência. 

Quinta 
Em tudo o que for omisso, o presente contrato reger-se-á pelas disposições legais 
aplicáveis.” 

A Câmara, depois de analisado o assunto, delibera p or unanimidade 
aprovar a celebração do Protocolo/Contrato de Comod ato entre a Câmara Municipal 
de Leiria e o Corpo Nacional de Escutas-Junta Regio nal de Leiria e autorizar a Sr.ª 
Presidente a proceder à sua assinatura. 
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** 

COORDENAÇÃO CONCELHIA D0 ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇ ÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO. DIE 38-5 

N.º 0396/02 Presente o ofício do Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e 
Educação Extra-escolar de Leiria, datado de 22.01.02, solicitando a cedência gratuita dos 
autocarros da CML (55 lugares e 37 Lugares) para o dia 02.03.02, para deslocação ao 
Porto. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando ao  encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

** 

INATEL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DE AUTOCARRO. DIE 38-5 

N.º 0397/02 Presente o ofício do INATEL, datado de 17.09.01, solicitando a cedência 
gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para o dia 03.03.02, para deslocação a Regueira 
de Pontes. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 

N.º 0398/02 Presente o ofício do Núcleo Sportinguista de Leiria, datado de 19.09.01, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para o dia 09.03.02, para 
deslocação a Lisboa. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

AGRUPAMENTO EM FORMAÇÃO DA BAJOUCA-ESCUTEIROS - PED IDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DE AUTOCARRO. DIE 38-5  

N.º 0399/02 Presente o ofício do Agrupamento em Formação da Bajouca - Escuteiros, 
datado de 25.02.02, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para o 
dia 09.03.02, para deslocação a Fátima. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOEIRENSE- PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO. DIE 38-5 

N.º 0400/02 Presente o ofício do Grupo Desportivo e Recreativo Bidoeirense, datado de 
04.12.01, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para o dia 
10.03.02, para deslocação da equipa aos jogos do Campeonato Nacional. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

* 
PONTO NÚMERO CATORZE 

PEDIDO DE APOIO DO RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DA MATA DOS 
MILAGRES- FREGUESIA DOS MILAGRES 
N.º 0401/02 Presente um ofício do Rancho Folclórico e Etnográfico da Mata dos Milagres, 
Freguesia dos Milagres, datado de 29.11.01, Entrada n.º 034556, de 03.12.01, solicitando 
apoio financeiro para a compra de trajes para a formação  um Grupo de Folclore, 
recentemente criado. 

Como é do conhecimento geral o movimento associativo do Concelho de Leiria tem 
crescido de forma positiva nos últimos tempos, só possível com espírito de sacrifício de 
todos quantos dedicam muito do seu tempo de lazer a fazer cultura, ocupando jovens e 
adultos, fazendo do folclore o entretenimento que coloca o nome de Leiria em muitos 
espectáculos não só no país, como também no Estrangeiro. 

A Freguesia dos Milagres é bem exemplo do empenhamento das suas gentes, 
procurando dinamizar jovens e crianças, com o objectivo de preservar os usos e costumes 
da região através da criação de um Rancho Folclórico e Etnográfico, que consideramos ser 
de grande importância e uma mais valia para a região de Leiria, rica em folclore, para a 
Freguesia dos Milagres e particularmente para a população da Mata dos Milagres.  

Os custos de formação de um grupo são elevadíssimos e o envolvimento de um 
projecto que envolve cerca de 20 crianças é sem dúvida um desafio relevante para um 
grupo de pessoas que procura dinamizar a cultura e a sua terra, com carinho e muito 
empenhamento. 

A Câmara Municipal apreciou informação da Divisão d a Cultura sobre pedido 
de apoio para aquisição de trajes para grupo folcló rico infantil do Rancho Folclórico e 
Etnográfico da Mata dos Milagres, e tendo em conta a necessidade em adquirir trajes 
para o do Rancho Folclórico e o interesse cultural na formação dum novo grupo 
folclórico, delibera, por unanimidade, 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 s ubsídio no valor de valor €997,60 
para ajuda dos custos a suportar com a aquisição de  trajes.  
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** 

PEDIDO DE APOIO – LANÇAMENTO DE CD – RANCHO DA MACE IRA 

N.º 0402/02 Presente um ofício do Rancho Folclórico da Maceira, informando que o 
acordeonista do Rancho, Senhor Virgílio Pereira editou um CD de música Popular 
Portuguesa, do Minho ao Algarve, incluindo temas do Cancioneiro da Região de Leiria - Alta 
Estremadura. 
Os Ranchos Folclóricos são, desde sempre, grandes promotores da música Popular 
Portuguesa, recolhendo, preservando e divulgando as raízes do nosso povo.  
A música popular/tradicional tem sabido preservar as tradições, os usos e costumes, 
representando dignamente a nossa identidade no País e Estrangeiro. 
A edição de um CD, deve ser motivo de análise cuidada, pelo valorização do património 
musical e cultural.  
O Rancho Folclórico da Maceira tem desempenhado um papel importante na  recolha, 
divulgação e preservação do Cancioneiro da Região de Leiria, só possível com o 
empenhamento, dedicação e contributo de todos quanto dedicam parte das suas vidas 
promovendo o associativismo popular. Pelo seu mérito e profissionalismo, o seu 
acordeonista, natural e amante da Maceira, tem sido uma mais valia para a sua preservação 
e um contributo importante na recolha do repertório do  Rancho da Maceira e a edição de 
um CD representa a seu empenhamento na recolha musical e na sua preservação do  
património da Região. 
Considerando que os repertórios devem ser preservados, merecem ser recordados por 
todos quantos tem tido oportunidade de assistir aos espectáculos, conhecido e recordado 
dos que ainda não tiveram essa oportunidade, e tendo em conta os elevados custos do 
lançamento de um CD, propomos a aquisição de 100 CDs, no valor de EUROS 623.50,  ao 
Rancho Folclórico da Maceira, para ajuda das despesas de produção do novo projecto do 
acordeonista, Virgílio Pereira. 

A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão da Cultura 
sobre o pedido de Lançamento de um CD, do acordeoni sta do Rancho da Maceira, 
Virgílio Pereira e considerando a importância da pr eservação, divulgação e 
possibilidade de conhecimento do seus repertórios, os elevados custos de produção 
deste projecto e a importância da preservação da mú sica popular e tradicional 
Portuguesa, delibera, por unanimidade, ao abrigo da s alíneas a) e b) do n.º 4 do art.º 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir  uma verba no valor de €623.50 ao 
Rancho Folclórico da Maceira, para ajuda da produçã o do CD do acordeonista Virgílio 
Pereira, mediante a entrega de 100 CDs. 

** 

PEDIDO DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVA LESCO - GRUPO 
DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL “UNIDOS” - CASAL DOS CLAROS E 
COUCINHEIRA - AMOR” 

N.º 0403/02 Presente um pedido de apoio do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural 
“Unidos do Casal dos Claros e Coucinheira – Amor”, solicitando apoio para a organização 
do Carnaval 2002. 
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O movimento associativo do Concelho de Leiria, tem promovido actividades 
diversificadas que, de alguma forma, contribuem para o enriquecimento cultural da Região, 
não só pela importância das actividades desenvolvidas, como pelo convívio gerado entre as 
populações. 

A preservação das tradições ligadas Carnaval é cada vez mais sentida por 
grupos ligados ao associativismo, e comporta custos elevados difíceis de suportar pelas 
Associações. 

A Freguesia de Amor, através do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural 
“Unidos” do Casal dos Claros e Coucinheira, tem sabido manter a tradição, com muito 
empenhamento e espírito de folia, características fundamentais para o desenvolvimento de 
actividades Carnavalescas. 

Para a concretização deste projecto são necessárias recursos materiais e humanos 
que, só com espírito de sacrifício se tornam passíveis de realização. 

A Câmara Municipal de Leiria, tem colaborado com os grupos que tradicionalmente 
promovem a realização de Corsos  Carnavalescos, cuja tradição importa preservar.  

Assim, considerando a importância em manter costumes e tradições, 
assinalando uma época festiva, como forma de divulgar a região, e promover o convívio 
entre várias gerações, numa forma saudável de alegria e entretenimento, e à semelhança 
dos anos anteriores, propomos, ao abrigo das alíneas a) e 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, na importância de €997,60, ao 
Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural “Unidos” do Casal dos Claros e Coucinheira – 
Amor”, para ajuda dos custos com a promoção do Carnaval 2002, na Freguesia de Amor. 

A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão da Cultura 
sobre o pedido de apoio para a realização do Corso carnavalesco na Freguesia de 
Amor e tendo em conta a importância da preservação de épocas e tradições e pelo 
envolvimento social gerado entre as populações, del ibera, por unanimidade, ao abrigo 
das alíneas a) e b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei n. º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir 
uma verba no valor de €997,60, ao Grupo Desportivo,  Recreativo e Cultural “Unidos” 
do Casal dos Claros e Coucinheira – Amor, para ajud a dos custos com a promoção do 
Carnaval 2002, na Freguesia de Amor. 

** 

PEDIDO DE APOIO PARA DESLOCAÇÃO AO ESTRANGEIRO DO R ANCHO 
FOLCLÓRICO “AS PINHOEIRAS” - A-DO-BARBAS - MACEIRA 

N.º 0404/02 Presente um ofício do Rancho Folclórico “As Pinhoeiras” de A-do-Barbas, 
freguesia da Maceira, solicitando apoio financeiro para a sua deslocação à Alemanha, para 
participação no Festival Internacional de Música e Dança, a realizar em Forst (Lausitz) nos 
dias 25 e 26 de Maio, de 2002.  

O movimento associativo do Concelho de Leiria, tem hoje uma importância relevante, 
que se alguma forma se traduz pelos convites para representação do Concelho, em 
actividades no Estrangeiro. A sua participação é uma realidade a comprovar a riqueza 
cultural do Concelho, e uma forma de promover intercâmbios entre Comunidades onde a 
Emigração tem um peso elevado. 

Levar as nossas raízes aos compatriotas, que longe procuram novas formas de vida 
é, não só contribuir para a promoção cultural das suas terras como também  uma forma de 
reactivar laços de fraternidade entre gentes com as mesmas raízes, por vezes atenuados 
pela falta de convívio. 
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O convite oficial para a  participação do Rancho Folclórico “As Pinhoeiras” de A-do-
Barbas, no Festival Internacional de Música e Dança, a realizar em Forst (Lausitz) nos dias 
25 e 26 de Maio, de 2002 representa, não só uma mais valia para a cultura do Concelho de 
Leiria, como também uma forma de promoção do movimento associativo da Região. 

Considerando a importância da sua deslocação e tendo em conta o apoio que a 
Câmara Municipal de Leiria tem prestado para deslocação dos Grupos musicais ao 
Estrangeiro, reforçada pela sua representação oficial, propomos, 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 €1.995,20, ao Rancho Folclórico “As Pinhoeiras” de A-do-Barbas, da freguesia da 
Maceira, para ajuda dos custos com a sua participação, no Festival Internacional de Música 
e Dança, a realizar em Forst (Lausitz), na Alemanha, nos dias 25 e 26 de Maio, de 2002 

A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão da Cultura 
sobre o pedido de apoio do Rancho Folclórico “As Pi nhoeiras” de A-do-Barbas, da 
freguesia da Maceira, para participação oficial For st (Lausitz), na Alemanha, nos dias 
25 e 26 de Maio, e tendo em conta a importância da promoção do Concelho de Leiria, 
a oportunidade em reactivar laços de fraternidade c om a Comunidade 
Caranguejeirenses ali radicada, os fracos recursos dos Grupos e os custos elevados 
que a sua deslocação acarreta, delibera, por unanim idade, ao abrigo da alínea b) do 
n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro, atribuir um subsídio no valor de 
€1.995,20, ao Rancho Folclórico do Vale da Rosa, pa ra suporte das despesas com a 
sua participação no Festival Internacional de Músic a e Dança, a realizar em Forst 
(Lausitz), na Alemanha, nos dias 25 e 26 de Maio, d e 2002. 

** 
PEDIDO DE APOIO – LANÇAMENTO DE CD DO GRUPO CORAL D O ATENEU 
DESPORTIVO DE LEIRIA 
N.º 0405/02 Presente um oficio do Ateneu Desportivo de Leiria, informando que o Grupo 
Coral vai proceder à gravação de um CD, solicitando apoio financeiro para este novo 
projecto. 

O movimento associativo do Concelho de Leiria tem crescido de forma positiva 
nestes últimos tempos, só possível com espírito de sacrifício de todos quantos dedicam 
muito do seu tempo de lazer promovendo a cultura da Região, ocupando jovens e adultos, 
fazendo da música o entretenimento que coloca o nome de Leiria em muitos espectáculos 
não só no País como também no Estrangeiro. 

Os Grupos Corais são uma referência importante e têm hoje um lugar de 
destaque pelo valioso trabalho desenvolvido, procurando dignificando a nossa cultura 
através das iniciativas realizadas e dos Concertos de grande qualidade, que periodicamente 
realizam e pelo convívio social que desenvolvem em grupos de faixas etárias diversificadas. 

Considerando que o repertório do Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria 
merece ser recordado por todos quantos tem tido oportunidade de assistir aos seus 
Concertos, e conhecido dos que ainda não tiveram essa oportunidade, e tendo em conta os 
recursos elevados do lançamento de um CD, propomos, 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 
€1.496,39 ao Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria, para ajuda dos custos de 
produção do novo projecto, mediante a entrega de 200 CDs. 
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A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão da Cultura 
sobre o pedido de Lançamento de um CD, do Grupo Cor al do Ateneu Desportivo de 
Leiria, tendo em conta a importância da preservação  e divulgação de repertório 
musical de importância cultural relevante e os elev ados custos de produção deste 
projecto, delibera, por unanimidade, ao abrigo da a línea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir um subsídio  no valor de €1.496,39 ao Grupo 
Coral do Ateneu Desportivo de Leiria, para ajuda no s custos de produção e 
lançamento do novo projecto, mediante a entrega de 200 CDs. 

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE AUTOCARRO - DE SLOCAÇÃO A 
CASTRO D’AIRE - BNU 

N.º 0406/02 Presente um oficio do Grupo Coral do BNU, informando da sua deslocação ao 
Museu Maria da Fontinha, em Castro d’Aire, onde, a convite do seu Director, Dr. Arménio de 
Vasconcelos, irá participar numa actividade de carácter medieval, no dia 10 de Março, 
inserida no lançamento da obra “Mosteiro da Ermida”, de Abílio Pereira de Carvalho. 

Informam que o Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do BNU foi 
extinto, pela integração do Banco BNU, na Caixa Geral de Depósitos, mantendo-se 
actualmente uma indefinição sobre a sua dependência social. 

Pela indisponibilidade da deslocação do Grupo em autocarro da Câmara 
Municipal de Leiria, solicitam apoio financeiro para a sua deslocação, no valor de €350. 

Considerando a importância de representação de Leiria em Castro de Aire a 
convite de um Leiriense e considerando a mais valia cultural da sua participação no 
lançamento de um livro, e tendo em conta as dificuldades financeiras e logísticas do Grupo 
Coral do BNU dependente da situação de actual indefinição, propomos, 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 €350, ao Grupo Coral do BNU, para apoio nas despesas com a sua deslocação a  
Castro d’Aire, no dia 10 de Março. 

A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão da Cultura 
sobre o pedido de apoio financeiro do Grupo Coral d o BNU, para deslocação a Castro 
d,Aire, a convite de um cidadão leiriense, e tendo em conta a relevância cultural da 
participação do Grupo no Museu Maria da Fontinha e a indisponibilidade do autocarro 
municipal, delibera, por unanimidade, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir um subs ídio no valor de €350, ao Grupo 
Coral do BNU, para despesas com o transporte a Cast ro d’Aire, no dia 10 de Março.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO QUINZE 
PROTOCOLO COM O IPL – INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIR IA 
N.º 0407/02 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a minuta do Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e o Instituto Politécnico de Leiria que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
OUTORGANTES: 
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PRIMEIRO: Município de Leiria , com sede em Leiria, nos Paços do Concelho, neste acto 
representado pela respectiva Presidente, Dra. Isabel Damasceno Campos. 

SEGUNDO: Instituto Politécnico de Leiria,  com sede em Leiria, na Rua General Norton de 
Matos, representado pelo respectivo Presidente, Professor Luciano Santos Rodrigues de 
Almeida. 
CONSIDERANDO: 
1.  Que é necessário dotar a Escola Superior de Enfermagem de novas instalações em 

virtude de as actuais serem já manifestamente insuficientes e absolutamente 
inadequadas à evolução para outras áreas das Ciências da Saúde, conforme se 
perspectiva no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Instituto Politécnico de Leiria; 

2.  Que nas futuras instalações deve ser incluída uma cantina; 
3.  Que é indispensável a construção de mais duas residências para estudantes em virtude 

de as actuais estarem longe de satisfazer as carências que se fazem sentir neste 
domínio; 

CONSIDERANDO AINDA: 
Que é convicção dos outorgantes que estas instalações contribuirão para o desenvolvimento 
do Concelho e da região e darão satisfação a necessidades de formação sentidas na região 
e no país; 
Que para a concretização destes projectos é indispensável que o Instituto Politécnico de 
Leiria disponha de terreno adequado; 
Que a Câmara Municipal de Leiria entende dever apoiar este projecto que considera de 
interesse para o Município; 
ACORDAM: 
1. O Instituto Politécnico de Leiria vai fazer as diligências necessárias, junto do Ministério 

da Educação, para obter autorização e financiamento para construção das instalações 
referidas neste protocolo. 

2. O Município de Leiria cederá ao Instituto Politécnico de Leiria, gratuitamente, os 
terrenos necessários para: 
- Escola Superior de Enfermagem e cantina, com 10.635 m2, localizado na “Quinta do 

Rei”, Pousos; 
- Residências para estudantes, com 3.760 m2, localizado na “Quinta da Carvalha”, 

Parceiros. 
3. O Instituto Politécnico de Leiria e o Estado não poderá destinar os terrenos para outras 

finalidades sob pena de reversão para o Município. 
4. Os outorgantes, através do presente protocolo, reafirmam o interesse recíproco em 

continuar a aprofundar a cooperação como contributo essencial para o desenvolvimento 
do Concelho. 

Leiria, 13 de Março de 2002.” 
A Câmara, depois de analisado o Protocolo acima tra nscrito, delibera, por 

unanimidade, aprová-lo e autorizar a Sr.ª President e a proceder à sua assinatura. 
Mais delibera comunicar à Direcção Geral do Patrimó nio do Estado que 

mais uma vez a Câmara está a ceder património para instituições estatais, e que tal 
facto seja considerado nas pretensões desta Câmara Municipal, relativamente ao 
Património do Estado abandonado nesta cidade (Carre ira de Tiro dos Marrazes, 
edifício ex-DRM e Convento dos Capuchos). 

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

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

DIA DA CIDADE 

N.º 0408/02 Considerando o papel do comércio e seus agentes no desenvolvimento socio-
económico do Concelho, bem como o facto de se comemorar este ano o centenário da 
fundação da Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós - Acilis, o 
Sr. Vereador da Educação e Cultura propôs que seja feita uma homenagem aos 
comerciantes do Concelho, incluindo uma sessão solene no Dia da Cidade, com uma 
conferência relacionada com a temática do comércio, a atribuição de uma Distinção 
Municipal à ACILIS-Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós e a 
atribuição do nome desta Associação a uma praceta ou rua da cidade de Leiria. 

A Câmara Municipal de Leiria deliberou por unanimid ade aprovar esta 
proposta, devendo atribuir-se à ACILIS-Associação C omercial e Industrial de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós uma Distinção Municipal e pr oceder à atribuição do nome 
desta Associação a uma praceta ou rua da cidade de Leiria. 

** 

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: 

- ARRAIAL ACADÉMICO – LARGO CÂNDIDO DOS REIS 

** 

ARRAIAL ACADÉMICO – LARGO CÂNDIDO DOS REIS 

N.º 0409/02 Por motivos do mau tempo que se fez sentir na passada quinta-feira, o arraial 
académico autorizado por deliberação da Reunião de Câmara do dia 26 de Fevereiro não foi 
realizado. A organização, composta pelas Associações de Estudantes da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão, Escola Superior de Educação e Escola Superior de Enfermagem, 
pretendem autorização para levar a cabo o 2.º Arraial Académico no Largo Cândido dos 
Reis no próximo dia 7 de Março, mantendo o pedido de apoio logístico necessário à sua 
realização: 
• fornecimento, montagem e desmontagem do palco (sem toldo e com uma escada), para 

actuação das tunas académicas; 
• reforço de contentores e recolha de lixo; 
• solicitação à PSP para o reforço do policiamento durante as actividades do arraial; 
• encerramento ao trânsito do Terreiro, durante a realização do arraial, em articulação com 

a PSP. 
Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, de acordo com a 

alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º , da Lei n.º 16 9/99, de 18 de Setembro, aprovar a 
proposta em epígrafe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

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

reunião, eram dezoito horas, 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 5 de Março de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


