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ACTA N.º 06 
Aos cinco dias do mês de Fevereiro 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 2002.01.29 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 
quarenta e cinco minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
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PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES N.º S.: 

 2694/79 CRISTINA MARIA OLIVEIRA PEREIRA NEVES CAMACHO 
 688/90 JOÃO DO OLIVAL MARCELINO 
 1348/91 CERCILEI 
 1257/01 DANIEL VAN LOOCK LIPES 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE VISTORIAS HIGIÉNICAS: 

 36/01 VIRGÍNIA VICÊNCIA DE SOUSA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO N.º S: 

 29/96 AQUILINO GAMEIRO CARREIRA 
 13/98 INFRA LEIRIA SA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- T 219/97 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL 
- T 62/2000 AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO AO EDIFÍCIO DA ESCOLA EB DA BOIÇA – 

COLMEIAS 

PONTO NÚMERO CINCO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – MARISA RAQUEL DE SOUSA SECO 
– ENT.2000/11665 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – VITORINO SANTOS AGOSTINHO – 
ENT.2000/8865 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – DAVID LOPES MENDES – 
ENT.2001/1128 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – CARLOS MANUEL VALADA MANAIA 
– ENT.2000/9454 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – JOÃO PAULO ALVES PEDROSO – 
ENT.2001/13555 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – NELSON JOSÉ DA SILVA ROSA – 
ENT.2001/2227 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – MARIA DA CONCEIÇÃO ROLA 
RODRIGUES – ENT.2000/29685 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO - CATARINA ALEXANDRA VIEIRA 
ANTUNES 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – VITOR DOMINGUES DE JESUS 
MORGADO E PAULA CRISTINA C. B. LAPÃO MORGADO 

- PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A URBE – NÚCLEOS 
URBANOS DE PESQUISA E INTERVENÇÃO 
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- REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA COMISSÃO REGIONAL DE TURISMO 
- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE UMA SALA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CDU 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- PAGAMENTOS 
- LUSITANIAGAS – CAPITAL SOCIAL 

PONTO NÚMERO OITO 

- ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SABINO 
- PUBLICIDADE TV CABO MONDEGO SA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
- INSTALAÇÃO DE CIRCO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- VOTOS DE PESAR 

PONTO NÚMERO DEZ 

- BOLSAS DE ESTUDO – ISLA 

- BOLSAS DE ESTUDO – ENSINO SUPERIOR 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2953/01 DE 05.12.2001 – PROGRAMA DE 
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 138/02 DE 22.01.02 – PROGRAMA DE 
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROTOCOLO DE CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO MIGRANTE 
- EDITAL – FEIRA DE MAIO 

PONTO NÚMERO DOZE 

- JOGOS DE LEIRIA 2002 – FASE DOS 2.º, 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO 
- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES – ALTERAÇÃO AOS CRITÉRIOS 

DE APOIO 
- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES – CANDIDATURA 
- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “9.º CORTA MATO VETERANOS DO LIS” 
- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “2.º PASSEIO DE BTT – ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA E DESPORTIVA OUTEIROS DA GÂNDARA” 
- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL ESCOLAR DE 

ORIENTAÇÃO – ISF 2002 

PONTO NÚMERO TREZE 

- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A FEDERAÇÃO ESCUTISTA DE PORTUGAL 
– RECTIFICAÇÃO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROGRAMA POLIS – APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O ESTADO DOS 
TRABALHOS 
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- LEIRIAPOLIS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA 
DESANEXAÇÃO DE SOLOS DA REN 

- 4.º PRÉMIO EUROPEU DE URBANISMO – CANDIDATURA DO PROJECTO “PLANO 
DE PORMENOR DO SISTEMA RIO” 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N. 0188/02 Os Srs. Vereadores Dr. Hélder Roque e Dr. José Manuel Silva 
manifestaram o desejo de se discutir a questão do estacionamento, da segurança e dos 
arrumadores nos parques de estacionamento que são da responsabilidade da Câmara. 

A Sr.ª Presidente concordou e disse que seria um assunto para agendar para 
uma próxima reunião. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0189/02 PROC.º N.º 2694/79 - (fl. - 89) 
De CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA NEVES CAMACHO, residente 

na Rua Cidade de Olivença, Lote 7, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura/licenciamento para acabamentos de uma moradia unifamiliar e 
muros de vedação, situada no Lote 7 – Urbanização da Encosta – Rua Paulo VI, freguesia 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31.01.02, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de 
arquitectura e autorizar o respectivo licenciamento , para acabamentos da moradia e 
muros acima referidos, nas seguintes condições: 

1.º obedecer a todas as disposições regulamentares aplicáveis aos 
condicionamentos anteriormente impostos para a real ização da obra; 

2.º respeitar o projecto, localização e a utilizaçã o prevista para as 
diferentes fracções; 

3.º rebocar, caiar ou pintar com cores suaves e har mónicas; 
4.º apresentar declaração de responsabilidade técni ca pela execução da 

obra (n.º 4 da Portaria n.º 1115-B/94, de 15 de Dez embro); 
5.º apresentar certificado a que se refere a alínea  b) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março (alvará); 
6.º apresentar apólice a que se refere a alínea b) do n.º 4 da Portaria 1115-

B/94, de 15 de Dezembro (seguro do pessoal); 
7.º apresentar declaração de adjudicação do empreit eiro; 
8.º colocação de placa identificativa no local da o bra, do técnico 

responsável; 
9.º colocação do aviso de publicidade no local da o bra, de acordo com o 

n.º 1 do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 445/91 de 20/ 11, alterado pelo Decreto-Lei n.º 250/94 
de 15 de Outubro; 

10.º requerer licença de utilização (art.º 36.º do RMOP); 
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11.º apresentar Auto de Implantação da Obra, assina do pelo Técnico 
responsável pela mesma; 

12.º fica sujeito às prescrições do Código Civil; 
13.º garantir os alinhamentos previstos no loteamen to (Lot. 32/77), 

relativamente aos muros a edificar; 
14.ºgarantir a execução do passeio na frente da pro priedade, com materiais 

semelhantes aos existentes no local. 

** 

N.º 0190/02 PROCº N.º 688/90 - (fl. – 90) 
De JOÃO DO OLIVAL MARCELINO, residente na Rua do Brejo, n.º 24 – 

Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da legalização da 
alteração/ampliação levada a efeito numa moradia, situada em Pinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31.02.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização da 
alteração/ampliação levada a efeito na moradia acim a referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil relativamente às 
propriedades confinantes, nomeadamente fenestrações  do lado Norte; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 
Mais delibera informar que, posteriormente deverá r egularizar o processo 

n.º 1371/82, face aos elementos apresentados no pre sente processo. 

** 

N.º 0191/02 PROC.º N.º 1348/91 - (fl. - 372) 
De CERCILEI – COOPERATIVA DE ENSINO E REABILITAÇÃO DE  

CIDADÃOS INADAPTADOS, C.R.L., com sede na Estrada das Moitas Altas, n.º 279 – 
Pinheiros, Apartado 571 - Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alteração/ampliação a levar a efeito num edifício, para instalação de formação profissional. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01.02.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração/ampliação a levar a 
efeito no edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar autorização do proprietário, face ao  sujeito activo indicado 
na certidão da Conservatória (Junta de Freguesia de  Marrazes); 

2.º apresentar planta à escala 1/1.000 com indicaçã o da área da totalidade 
da propriedade, face à descrição da Conservatória; 

3.º cumprir com as condições indicadas no parecer e mitido pelo Centro de 
Saúde (do qual deverá ser dado conhecimento ao requ erente); 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de segurança contra incêndios, face ao par ecer emitido pelo Serviço 
Nacional de Bombeiros; 

5.º apresentar projecto de arranjos exteriores, com  indicação das áreas 
destinadas a estacionamento, áreas ajardinadas e im permeabilizadas; 
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6.º apresentar projecto de drenagem de águas pluvia is relativo aos espaços 
a ceder ao domínio público bem como áreas envolvent es do edifício, devendo prever 
a construção de colector para drenagem das referida s águas pluviais até um meio 
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; 

7.º especificar qual a cor a utilizar nos paramento s exteriores incluindo 
caixilharias, devendo esta ser semelhante aos edifí cios existentes. 

** 

N.º 0192/02 PROCº N.º 1257/2001 - (fl. - 62) 
De DANIEL VAN LOOCK LOPES, residente na Avenida Marquês de Pombal, 

Lote 6 – Norte – 7.º esq.º, freguesia de Leiria, referente à alteração de uso de um 
estabelecimento para restauração e de bebidas, localizado num bloco misto situado na 
Avenida Marquês de Pombal, Lote 25 – cave d.ª, freguesia de Leiria, e projecto de 
arquitectura das alterações referente às obras de adaptação a levar a efeito no mesmo 
estabelecimento  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31.01.02, 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 a 
alteração de uso do estabelecimento acima referido e o projecto de arquitectura das 
alterações a levar a efeito no mesmo, condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer quanto ao número máximo admissível d e pessoas presentes 
no estabelecimento; 

2.º cumprir com o parecer emitido pelo Centro de Sa úde (do qual deverá 
ser dado conhecimento ao requerente); 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de rede de gás visado por entidade inspect ora. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0193/02 V.H. N.º 36/2001 (fl. - 2) 
De VIRGÍNIA VICÊNCIA DE SOUSA,  residente na Rua do Casal da Areia, n.º 

44 – Brogal, freguesia de Parceiros, referente à vistoria para efeitos de beneficiação 
higiénica de uma loja situada na Rua da Graça, n.º 18, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com o teor do 
Auto de Vistoria n.º 4, de 09.01.02, delibera, por unanimidade, o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de 11  de Janeiro, o despacho de 
10.12.2001 proferido pelo Senhor Vereador, e o qual  ordenou a realização da uma 
vistoria para efeitos do previsto no art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, d e 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 
do art.º 64.º das Leis já referidas; 

2.º notificar a proprietária da loja, Maria da Conc eição Machado da Rosa 
Costa e Silva, residente na Rua Eng.º Duarte Pachec o, n.º 18 – 2.º d.º, freguesia de 
Leiria, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Cód igo de Procedimento 
Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-l a ao abrigo do disposto na alínea 
c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5A/2002 de 11 de Janeiro, e n.º 1 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de 
Outubro, para no prazo de 60 dias, executar as obra s constantes nos pontos n.º 1, 2 e 
3 do referido Auto de Vistoria (do qual deverá ser dado conhecimento), 
nomeadamente: 

- trata-se de um edifício em estado avançado de deg radação, dando origem a 
infiltrações e escorrimento de águas através dos an dares superiores e que se 
propaga para o rés-do-chão ; 

- as paredes existentes no rés-do-chão apresentam f issuração extensa 
com desenvolvimento vertical, sendo notável o eleva do risco para os seus utentes; 

- no local constatou-se que não existem dívidas ao elevado estado de 
degradação da loja, sendo o mesmo susceptível de pô r em perigo a segurança de 
pessoas e bens; 

3.º no que se refere aos requisitos constantes das alíneas d), e), f) e g) da 
exposição apresentada pela senhoria em 04.01.02, de verá informar-se a mesma do 
seguinte: 

d) o local tem de facto um aspecto de não ter sofri do obras de 
remodelação há mais de 10 anos; 

e) o local encontra-se velho e desactualizado; 
f) no local existe lixo, cartões velhos e teias de aranha; 
g) no que respeita ao local usado para atendimento ao público, trata-se de 

uma situação à qual não é possível à comissão de vi storias analisar, por ser do seu 
desconhecimento; 

4.º no que respeita aos requisitos constantes das a líneas a), b) e c), não é 
possível à comissão de vistorias responder às quest ões colocadas, dado que as 
mesmas se referem a matérias excluídas do âmbito da s competências desta Câmara 
Municipal. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria à inquilina. 

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 
N.º 0194/02 PROCº LOT. N.º 29/96 - (fl 498) 

De ANTÓNIO DE SOUSA FADIGAS E OUTROS,  residente na Av.ª Marquês de 
Pombal lote 4- r/c dt.º em Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção 
definitiva das obras de infra-estruturas do loteamento situado em Casais dos Matos, 
freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 01.02.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva da rede viária, dev endo ser cancelado o valor restante 
da Garantia Bancária n.º D000002376, emitida pelo B anco Nacional de Crédito 
Imobiliário, SA referente às infra-estruturas de ág uas e esgotos domésticos pluviais. 

Mais é deliberado conceder um prazo de 90 dias para  conclusão dos 
arranjos exteriores. 

** 

N.º 0195/02 PROC.º LOT. N.º 13/98 - (fl 627) 

De INFRALEIRIA, LDA.,  com sede na Rua Barro da Ponte, 145 - Caxieira – 
Santa Eufémia, acompanhada de um requerimento solicitando a recepção provisória das 
obras de infra-estruturas do loteamento situado em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 04.02.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a redução da Garantia Bancária da rede vi ária n.º D000005914 de 
€243.551,44, para 10% do seu valor inicial, que fic ará cativa até à recepção definitiva 
das infra-estruturas que a mesma cauciona. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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PONTO NÚMERO QUATRO 
N.º 0196/02 PROC.º N.º T.219/97CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPO RTIVO DE 
ARRABAL 

Pela firma JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA. e confirmado pelo DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de Medição 
N.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6T+ da obra supra, no valor de €5.714,66 + 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 €5.714,66 + IVA.  

** 

N.º 0197/02 PROC.º N.º 62/00 AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO AO EDIFÍCIO DA 
ESCOLA EB DA BOIÇA – COLMEIAS 

Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de uma 
informação do DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços 
de proposta no valor de €433,41 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de 
€3.611,41 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s de proposta no valor de €433,41 + 
IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €3.611,41 + IVA  devendo dar-se 
conhecimento à firma QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LDA. 

** 
PONTO NÚMERO CINCO 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - MARISA RAQUEL  DE SOUSA SECO- 
ENT.2000/11665 
N.º0198/00 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos físicos 
e materiais sofridos. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Jurídica, 
concluiu-se que, a Câmara não praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto 
ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 27.12.01.  

** 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - VITORINO SANT OS AGOSTINHO - 
ENT.2000/8865 
N.º0199/00 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que não se prova pois, que a Câmara tenha praticado, quer por 
acção quer por omissão, qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, nem 
consequentemente o nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano, razões pelas 
quais se propõe o indeferimento da pretensão  
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A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 19.12.01. 

** 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE- DAVID LOPES ME NDES - 
ENT.2001/1128 
N.º0200/00 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que não se prova pois, que a Câmara tenha praticado, quer por 
acção quer por omissão, qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, nem 
consequentemente o nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano, razões pelas 
quais se propõe o indeferimento da pretensão. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 19.12.01.  

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - CARLOS MANUEL  VALADA MANAIA - 
ENT.2000/9454 
N.º0201/00 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Jurídica, concluiu-se que o requerente carece de legitimidade procedimental para requerer o 
pagamento de uma indemnização pelos danos causados numa viatura, sobre a qual não é 
titular de qualquer direito que lhe confira a posição jurídica de lesado. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 27.12.01.  

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JOÃO PAULO AL VES PEDROSO - 
ENT.2001/13555 
N.º0202/00 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que não se prova pois, que a Câmara tenha praticado qualquer 
facto ilícito, nem agido com culpa, nem consequentemente o nexo de causalidade adequada 
entre o facto e o dano, razões pelas quais se mantém o indeferimento, tendo-se procedido à 
realização de audiência prévia nos termos do CPA.  

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 191201. 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - NELSON JOSÉ D A SILVA ROSA - 
ENT.2001/2227 
N.º0203/00 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que não se prova pois, que a Câmara tenha praticado, quer por 
acção quer por omissão, qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, nem 
consequentemente o nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano, razões pelas 
quais se propõe o indeferimento da pretensão  

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 19.12.01. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - MARIA DA CONC EIÇÃO ROLA 
RODRIGUES ENT.2000/29685 
N.º0204/00 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, 
qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento 
da pretensão, devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera, por unanimida de, concordar com a 
informação da Divisão Administrativa e respectiva p roposta de indeferimento da 
pretensão do requerente. 

Mais delibera que, nos termos dos artigos 100.º e 1 01.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, seja o requerente notificado da 
intenção da Câmara de indeferir a sua pretensão, co ncedendo-lhe um prazo de 10 dias 
para se pronunciar sobre a mesma e informando-o das  horas e local onde o processo 
poderá ser consultado. 

** 
PONTO NÚMERO SEIS 
PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/2001, DE 10 DE MARÇO – CATARINA ALEXANDRA VIEIRA 
ANTUNES 
N.º 0205/02 Presente o ofício n.º 27, de 4 de Janeiro de 2002, do Centro de Emprego de 
Leiria, acompanhado de um pedido apresentado por Catarina Alexandra Vieira Antunes, 
residente na Rua Vale de Lobos, Vivenda, 1.º – Guimarota - Leiria, solicitando parecer para 
a criação de uma empresa na actividade de “Fabrico e Confecção de Pronto a Vestir”, a 
localizar na Rua da Escola n.º 27 - Codiceira, freguesia de  Azoia, concelho de Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Azoia constante do ofício n.º  15/02, de 17 de Janeiro, anexo ao 
respectivo processo, delibera, por unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 
24.º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março, em itir parecer favorável à criação da 
empresa pretendida devendo possuir instalações adeq uadas e licenciadas para a sua 
laboração. 
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** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/2001, DE 10 DE MARÇO – VITOR DOM INGUES DE JESUS 
MORGADO E PAULA CRISTINA C. B. LAPÃO MORGADO 
N.º 0206/02 Presente o ofício n.º 22, de 04 de Janeiro de 2002, do Centro de Emprego de 
Leiria, acompanhado de um pedido apresentado por Vitor Domingues de Jesus Morgado e 
Paula Cristina C. B. Lapão Morgado, residentes na Rua Francisco Pereira da Silva n.º 3 – 
7.º Esq. Em Leiria, solicitando parecer para a criação de uma empresa na actividade de 
“Prestação de Serviços na Área de Arquitectura”, a localizar na Rua D. António da Costa, n.º 
10-1.º –. Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Leiria constante do ofício n. º 30/02, de 17 de Janeiro, anexo ao 
respectivo processo, delibera, por unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 
24.º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março, em itir parecer favorável à criação da 
empresa pretendida devendo possuir instalações adeq uadas e licenciadas para a sua 
laboração. 

** 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A URBE – NÚCLE OS URBANOS DE 
PESQUISA E INTERVENÇÃO 
N. 0207/02  

“Protocolo 
A Câmara Municipal de Leiria e a Urbe – Núcleos Urbanos de Pesquisa e 

Intervenção, consideram que o concelho de Leiria se encontra vocacionado para constituir 
um espaço privilegiado para o debate das questões do Ordenamento do Território, da 
urbanidade e do Turismo, que se têm vindo a colocar em permanência e com acuidade na 
sociedade portuguesa. 

1. As duas entidades concordam em reunir esforços e capacidades na realização de 
Fórum do Urbanismo anual, constituído por um ciclo de conferências, uma das 
quais terá lugar em Leiria. 

2. O Fórum Internacional de Urbanismo destina-se a promover um espaço 
institucional e periódico de debate técnico e científico das questões urbanas na 
sociedade portuguesa, alargando as reflexões a especialistas estrangeiros e à 
avaliação de experiências internacionais, sempre que os temas justifiquem. 

3. As entidades signatárias concordam em empenhar-se na realização do Fórum, 
desde logo da sessão que tem início em Fevereiro de 2002 e termo no último 
trimestre de 2002, nos termos enunciados no Anexo 1 do presente Protocolo. 

4. Os signatários convidam as instituições públicas e privadas do concelho de Leiria 
a aderir à iniciativa e mandatam a Urbe para conduzir os contactos que qualquer 
das entidades vier a considerar a oportunos. 

5. Em Junho de cada ano, as entidades signatárias promoverão a avaliação pública 
da iniciativa e a divulgação do programa para o Fórum seguinte, caso considerem 
pertinente colaborar na respectiva realização. 

6. A designação Fórum Internacional de Urbanismo é pertença da Urbe e não pode 
ser utilizada sem o seu consentimento. 
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7. O presente Protocolo tem a duração de doze meses a contar da data da sua 
celebração e é automaticamente revalidado, salvo denúncia por qualquer das 
partes até 90 dias antes do termo previsto. 

8. O Anexo 1 é alterável a qualquer tempo por consenso entre as partes mediante 
simples adenda subscrita pelos signatários. 

ANEXO 1 
1. A Câmara Municipal de Leiria apoia a realização do 4.º Fórum Internacional de 

Urbanismo mediante a prestação dos seguintes apoios: 
a) Apoio financeiro a prestar à Urbe no montante de €7.481,97 (sete mil quatrocentos e 

oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos) a liquidar até ao 1.º trimestre de 2002, 
destinado a suportar as despesas de organização de uma conferência em Leiria; 

b) Apoio material a prestar à Urbe, garantindo especificamente, de modo directo ou 
indirecto: 

2. Pagamento das deslocações e alojamento dos especialistas estrangeiros que for 
consensualmente decidido convidar, num mínimo de dois e um máximo de quatro; 

3. Tradução simultânea e gravação das sessões durante a Conferência; 
4. Disponibilidade gratuita de um Auditório com um mínimo de 150 assentos, para a 

realização de uma conferência a realizar a realizar durante o ano de 2002 em data a 
estabelecer por consenso entre as duas partes e subordinada a um tema que 
relacione as problemáticas do Redesenvolvimento Industrial, do Ordenamento do 
Território e da Urbanidade. 

5. Oferta directa ou indirecta da impressão de 400 exemplares do Livro da Conferência, 
com cerca de 100 páginas, cuja edição e autoria pertencem à Urbe e à Câmara 
Municipal de Leiria, sendo o Livro publicado com capa mole a cores e interior a preto 
e branco, salvo eventual existência de esquemas ou mapas cuja compreensão exija 
específica impressão a cores, caso em que tais páginas de miolo serão também 
impressas a cores; 

6. Envio pela Câmara Municipal de parte do mailing da Conferência, até 5.000 
envelopes A5 e 2.500 envelopes de cartazes; 

7. Preparação pela Câmara Municipal do mailing das entidades públicas e privadas do 
sector industrial e da região potencialmente interessadas em participar na 
Conferência; 

8. Reprografia de apoio para reprodução de documentação resumida a entregar aos 
participantes e oradores. 

9. A Urbe compromete-se a: 
a) Realizar a Conferência referida em Leiria, na data que for do consenso das duas 

partes; 
b) Produzir e editar o mailing e o cartaz das Conferências; 
c) Divulgar a sua realização através dum mailing de cerca de 35.000 envios, para o 

território nacional, incluindo continente e ilhas e autarquias espanholas, estas 
mediante Internet; 

d) Preparar o roteiro turístico destinado à estadia, alojamento e refeições dos 
participantes, garantindo programas ao menor custo possível, dentro de standards 
de elevada qualidade turística; 

e) Garantir integralmente a logística da Conferência, designadamente: 
- a montagem de eventuais exposições; 
- o registo das inscrições e a respectiva confirmação; 
- o apoio humano necessário à recepção, encaminhamento e resolução de 

problemas de oradores e participantes; 
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- a produção de documentação de apoio; 
- a produção e o design gráfico do Livro das Conferências; 
- a divulgação do evento na Comunicação Social; 
- a emissão de convites e a produção e entrega dos diplomas de participação; 

f) Em todos os elementos de divulgação do evento, a Câmara Municipal de Leiria é 
apresentada como co-produtora do evento. 

f) A abertura da Conferência é realizada pela Presidente da Câmara Municipal de 
Leiria e pelo Presidente da Urbe. 

A Câmara depois de analisado o assunto, delibera, p or unanimidade 
aprovar e conferir poderes à Sr.ª presidente para a  outorga do mesmo. 

** 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA COMISSÃO REGIONAL DE TURISMO 
N.º 0208/02 A Sr.ª Presidente propõe que se nomeie a Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa 
Magalhães, como representante do Município na Comissão Regional de Turismo 
Leiria/Fátima, uma vez que ela própria está impossibilitada, visto já fazer parte da Comissão 
Executiva com o cargo de Vogal Efectivo. 

Analisado o assunto procedeu-se à votação por voto secreto, para 
nomeação do representante do Município na Comissão Regional de Turismo de 
Leiria/Fátima, tendo a Câmara deliberado por unanim idade com 9 (nove) votos a favor 
nos termos e para os efeitos no disposto na alínea e) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99 de 18 de Setembro, nomear a Sr.ª Vereadora D r.ª Neusa Fernandina Sobrinho 
de Magalhães, sua representante na Comissão Regiona l de Turismo Leiria/Fátima. 

** 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE UMA SALA DA BIBLIOTECA MUNICI PAL – CDU 
N.º 0209/02 Presente uma carta datada, de 29 de Janeiro de 2002, da CDU – 
COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, a solicitar cedência de uma sala da Biblioteca 
Municipal para uma iniciativa eleitoral de apresentação de candidatos no dia 8 de Fevereiro 
de 2002, das 18 às 19,30 horas. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
cedência de uma sala da Biblioteca Municipal para r ealização da iniciativa eleitoral. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º 0210/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos 5 dias do mês de Fevereiro 
de 2002, apresentando um total de Disponibilidades de €1.788.688,99 sendo de Operações 
Orçamentais €1.154.890,49 e de Operações de Tesouraria €633.798,47. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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** 

PAGAMENTOS (2) 
N.º 0211/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 29 de Janeiro a 5 de Fevereiro correspondente às 
autorizações n.ºs 527 a 867, no montante de € 1.822 .836,66. 

** 

LUSITANIAGAS – CAPITAL SOCIAL 

N.º 0212/02 Presente o ofício referência DAFRH-0144/02 de 21.01.02 da Lusitaniagas-
Companhia de Gás do Centro SA, o qual comunica que se procedeu à redenominação do 
capital para Euros e ao aumento do capital social por incorporação de reservas, no 
montante de PTE 9.881.000,00 de acordo com decisão da Assembleia Geral, passando a 
ser o capital social da Sociedade de €20.500.000,00, sendo o valor nominal de cada acção 
€1,00. 

Informa ainda da intenção do accionista Auto Comercial de Aveiro Ld.ª. em 
alienar 31.530 acções que possui, pelo valor de €2 por acção. 

A Câmara tomou conhecimento, da redenominação do Ca pital social para 
Euros e o respectivo aumento do capital social por incorporação de reservas e 
delibera, por unanimidade, adquirir 21 acções coloc adas à venda pelo accionista Auto 
Comercial de Aveiro Ld.ª pelo valor de €2 cada, cor respondendo a 0,066% do total 
colocado à venda por este accionista, exercendo ass im, o direito de preferência. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS 
N.º 0213/02 REGULAMENTO PARA COBRANÇA DE TAXAS E LI CENÇAS 
Presentes as alterações ao Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças abaixo indicadas, 
passando a mesma a ter a seguinte redacção: 

(...) 
ARTIGO 8.º 

ARREDONDAMENTO 
Os valores resultantes da actualização da Tabela anexa a este diploma serão 

arredondados à unidade de cêntimo mais próxima. O valor é expresso em Euros contendo 
duas casas decimais, correspondentes ao valor em cêntimos. Se a terceira casa decimal for 
inferior a 5 (cinco), o valor será arredondado por defeito; se a terceira casa decimal for igual 
ou superior a 5 (cinco), o valor será arredondado por excesso. 
(...) 

ARTIGO 10.º 
RENDIMENTOS SUJEITOS A IVA 

Às taxas constantes da Tabela, resultantes de actividades sujeitas a IVA, 
acresce o imposto que seja devido. 
(...) 
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CAPITULO I 
SERVIÇOS DIVERSOS E COMUNS 

SECÇÃO I 
TAXAS               Euros 

Art.º 1.º  Prestação de serviços e concessão de documentos: 
10) Mapa de Horário de Funcionamento de Estabelecimentos de Venda ao 

Público e de Prestação de Serviços (as previstas no art.º 11.º do respectivo 
Regulamento Municipal, devidamente actualizadas). 

a) Emissão de mapa de horário       10,42 
b) Substituição de mapa de horário        5,21 

CAPITULO V 
CEMITÉRIOS 

SECÇÃO II 
LICENÇAS 

Art.º 18.º  Obras em jazigos e sepulturas: 
1) Construção de jazigos – aplicam-se as taxas e normas regulamentares fixadas para as 
“OBRAS PARTICULARES” 
2) Colocação de campas e outros sinais funerários: 

a) colocação de campas em sepulturas temporárias ou perpétuas  20,00 
b) colocação de bordaduras, lápides, epitáfios ou outros    10,00 

CAPÍTULO VI 
APROVEITAMENTO DE BENS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PÚBLICO 

TAXAS 
Art.º 19.º  Do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão (utilização/noite) 

 16/Set a 15/Mai 16/Mai a 15/Set 

DORMIDAS   
Crianças até 6 anos Grátis Grátis 
Crianças dos 6 aos 11 anos 0,80 1,00 
Adulto (≥ 12 anos) 1,80 2,00 
Visitantes 2,00 2,30 

TENDAS   
Tenda (- de 6 m2) 1,80 2,00 
Tenda (≥ 6 m2) 2,30 2,50 
Cozinhas 1,60 2,00 
Atrelado/Tenda 2,20 2,50 

CARAVANAS/AUTOCARAVANAS    
Caravana 2,60 3,00 
Autocaravana 2,60 3,00 

VIATURAS   
Atrelado/Bagagem 1,30 1,50 
Moto 1,30 1,50 
Automóvel 2,00 2,50 
Autocarro 5,00 6,00 
Autocarro/Dormitório 5,00 6,00 

OUTROS   

Disparo do disjuntor – 1.ª vez 1,00 1,00 
Disparo do disjuntor – 2.ª vez 1,50 1,50 
Perda ou extravio de documentos 5,80 5,80 
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DESCONTOS   

Ao titular de Carta de Campista 40% 15% 
Ao titular de Cartão Jovem 20% 20% 
Ao titular de Cartão 65 20% 20% 

OBSERVAÇÕES: 
1.ª  Os descontos não são acumuláveis; 
2.ª  O pagamento das taxas devidas pela permanência, para além de 30 dias, de 

pessoas ou material deve ser efectuado nos 10 dias seguintes, prazo a partir do qual 
passa a ter um acréscimo de 20%; 

Art.º 23.º  Do Castelo, visitas por dia e por pessoa 
1) Apenas ao Castelo          1,00 
2) Ao Castelo e Núcleo Museológico da Torre de Menagem    2,00 
3) Exposições (a fixar pela Câmara)              Variável 
4) Reduções e descontos nos valores a pagar pelas visitas: 

a) desconto de 50% para os jovens até aos 25 anos e idosos com 65 ou mais anos, 
mediante a apresentação do BI, Cartão Jovem ou do Idoso ou Passaporte para os cidadãos 
estrangeiros 

b) gratuito às escolas de todos os graus de ensino do concelho 
c) gratuito às escolas do 1.º CEB 
d) desconto de 75% às escolas do 2.º e 3.º CEB, secundárias e superiores 
e) desconto de 20% para grupos com 30 ou mais elementos 

OBSERVAÇÕES 
1.ª Os descontos a efectuar não acumulam 

CAPÍTULO XIII 
DIVERSOS 
SECÇÃO I 

TAXAS 
Art.º 37.º  Fornecimento de plantas: 
(...) 
6) Fornecimento de plantas topográficas ou reprodução de desenhos de formato superior a 
A3, por m2 ou fracção, cada         20,00 
Art.º 38.º  Bombeiros Municipais 
1) Utilização de viaturas: 

a) Auto-tanque de 5.000 litros       60,00 
b) Auto-tanque de 10.000 litros               110,00 
c) Pronto-socorro: 
-   Além da primeira hora (por homem/Hora)     8,00 
e) Auto-escada 
-   Taxa de saída         25,00 
-    Além da primeira hora (por homem/hora)     8,00 
-    Preço Km (pesados)        0,50 

2) Serviço prestado – por homem e hora ou fracção     8,00 
3) Abertura de portas: 

a) Sem auto-escada        5,00 
b) Com auto-escada        26,04 

4) Diversos: 
- Abate ou corte de árvores (Hora/Homem)/(Não incluídos equipamento)   8,05 
- Limpeza de caleiras e algerozes (Hora/Homem)      8,00 
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- Prestação de outros serviços não enquadrados (Hora/Fracção de Hora)  8,00 
5) Serviço de ambulâncias (preços propostos pela Liga dos Bombeiros Portuguese s): 

- Taxa de saída         5,74 
- Tempo de espera para além da primeira hora (Homem/Hora)   2,89 
- Preço Km          0,33 
- Oxigénio          3,49 

Nota: A redacção do n.º 4 do Art.º 38.º foi aprovada pela Assembleia Municipal a 14.09.00, com entrada em vigor 
em 1 de Outubro conforme Edital n.º 155/00, de 19.09.00. 
Art.º 40.º  Taxas diversas: 
(...) 
8) Estacionamento de veículos em parques ou outros locais a esse fim destinados 

a) Durante 30 minutos        0,40 
b) Durante 60 minutos        0,80 
c) Durante 90 minutos        1,00 
d) Durante 120 minutos        1,60 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar as 
alterações da Tabela de Taxas e Licenças, com a red acção acima proposta, e 
submetê-las, nos termos das disposições combinadas com a alínea e) do n.º 2 do 
artigo 53.º e, alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, a mbos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, à aprovação da Assembleia Municipal. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SA BINO ITL-42-11-1 
N.º 0214/02 Presente o requerimento de Alberto Gonçalves Sabino, residente na Estrada 
da Nazaré, Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de 
música ao vivo no Café/restaurante “Dallas”, sito em Cerca, Maceira, para os dias 8, 9, 15, 
16, 22 e 23 de Fevereiro de 2002. 

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 imp ortância de €35,74 bem como 
promover o seu encerramento até às 2 horas, ficando  a encargo do requerente a 
limpeza do recinto na área envolvente; 

2 - Fazer respeitar os limites previstos no actual Regulamento Geral do 
Ruído; 

3 - Comunicar ao Governo Civil e à GNR para reforça r o patrulhamento; 
4 - Comunicar ao Delegado da Direcção-Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 
A Câmara delibera ainda informar o requerente que: 
a) esse tipo de licença tem um carácter extraordiná rio não podendo, por 

isso, continuar a requerê-las com carácter permanen te, como tem vindo a fazer; 
b) Se persistir na apresentação de requerimentos qu e configurem carácter 

de permanência, serão os mesmos, no todo ou em part e, indeferidos; 
c) Se pretende realizar espectáculos de música ao v ivo com regularidade, 

deve proceder às devidas adaptações do estabelecime nto e requerer o respectivo 
licenciamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PUBLICIDADE TV CABO MONDEGO SA – RATIFICAÇÃO DE DES PACHO 
N.º 0215/02 Retirado 

** 

INSTALAÇÃO DE CIRCO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ITL-4 2-11-1 
N.º 0216/02 Presente o requerimento de José Leite Mendes, na qualidade de 
representante do circo de Vítor Hugo Cardinali, residente no Bairro de S. Vicente, n.º 76, Vila 
Nova de Famalicão, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de circo, a 
instalar no Largo da Feira de Maio, em Leiria, para os dias 1, 2 e 3 de Fevereiro corrente, do 
qual conta o Despacho de 02.02.01, da Sr.ª Presidente da Câmara a autorizar. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o De spacho da Sr.ª 
Presidente e autorizar nos seguintes termos: 

1 - A realização do referido espectáculo, devendo p ara o efeito pagar 
previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de €35,74, ficando a 
encargo do requerente a limpeza do recinto na área envolvente; 

2 - Fazer respeitar os limites previstos no actual Regulamento Geral do  
Ruído; 

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. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

VOTO DE PESAR 
N.º 0217/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, à Sra. Mar ia Odete de Jesus Santos, 
funcionária desta Câmara Municipal, pelo faleciment o de seu tio, tendo a Câmara 
deliberado, por unanimidade, concordar.  

** 

VOTO DE PESAR 
N.º 0218/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, ao Bombeir o David Júlio Santos Pereira, 
funcionário desta Câmara Municipal, pelo faleciment o da sua mãe, tendo a Câmara 
deliberado, por unanimidade, concordar.  

** 

VOTO DE PESAR 
N.º 0219/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, à Auxiliar  de Serviços Gerais, D. Maria da 
Glória Silva Fernandes Ribeiro, funcionária desta C âmara Municipal, pelo falecimento 
do seu marido, tendo a Câmara deliberado, por unani midade, concordar.  
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** 

PONTO NÚMERO DEZ 

BOLSAS DE ESTUDO- ISLA  
N.º 0220/02 Presente o processo de 24 recandidaturas a Bolsas de Estudo para os cursos 
ministrados no Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria – ISLA, no presente 
Ano Lectivo, de acordo com o aviso n.º 48/2001, de 3 de Outubro de 2001. 
1. ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA –  4.º ANO 
2. ANA ISABEL SANTOS VIEIRA – 2.º ANO 
3. ANA PAULA PROENÇA DA SILVA DE JESUS – 3.º ANO 
4. CATARINA SOFIA GOMES FARTARIA – 4.º ANO 
5. CLÁUDIA IRENE BERNARDO SIMÃO – 4.º ANO 
6. FERNANDA MARIA GONÇALVES VIEIRA – 5.º ANO 
7. FERNANDO ALEXANDRE DUARTE PINTO – 3.º ANO 
8. JOEL DOMINGUES GUERRA – 3.º ANO 
9. MARIA ALICE DE JESUS GOMES  OLIVEIRA – 3.º ANO 
10. MARIA FÁTIMA MARTINS ALVES GIL DUARTE – 3.º ANO 
11. MÓNICA MANUELA NOGUEIRA GOMES – 5.º ANO 
12. PATRÍCIA DE MELO VASCONCELOS E HORTA – 4.º ANO 
13. PATRÍCIA SOFIA GONÇALVES LOPES – 5.º ANO 
14. RAQUEL ALEXANDRA PIRES CORREIA DOMINGUES – 3.º ANO 
15. RITA AUGUSTO LISBOA – 2.º ANO 
16. RITA SUSANA FERNANDES PEREIRA – 3.º ANO 
17. SANDRA BERNARDINO TORRES – 5.º ANO 
18. SANDRA PAULA SEBASTIÃO SOBREIRA – 5.º ANO 
19. SANDRA SOFIA DOMINGUES SILVA E SOUSA – 4.º ANO 
20. SANDRINA FELÍCIO FEIJOEIRO COSTA – 5.º ANO 
21. SÓNIA ISABEL VAZ DOS REIS – 3.º ANO 
22. SUSANA RAQUEL PEREIRA FRANCISCO – 3.º ANO 
23. TELMA SOFIA PINHAL E FERREIRA – 3.º ANO 
24. TERESA LOU VILA LOBOS – 5.º ANO 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a propo sta, homologar a lista 
dos 24 candidatos, tendo as recandidaturas sido con sideradas na sua totalidade, e 
comunicar ao ISLA e aos interessados. 

** 

BOLSAS DE ESTUDO – ENSINO SUPERIOR 
N.º 0221/02 Alteração ao Regulamento "Atribuição de Bolsas de Estudo": 
- Considerando o elevado número de candidaturas a Bolsas de Estudo do Ensino 

Superior; 
- Considerando o aumento do n.º de candidatos que manifestam carência económica; 
- Considerando o interesse de alguns cursos para o desenvolvimento da região; 
- Considerando que muitos dos candidatos apresentam certificados comprovativos de 

classificações elevadas. 
Propõe-se alterar as alíneas 1) e 3) do Capítulo I do Regulamento relativo à 

"Atribuição de Bolsas de Estudo" de 15 para 20 bolsas de estudo e fixar em €1.000 (mil 
euros) o valor da bolsa, por ano lectivo. 
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A Câmara nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º de Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, apoiar ou comparticipar actividades  de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, etc., delibera, por unan imidade, aprovar a alteração acima 
proposta. 

** 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2953/01 DE 2001.12. 05 - PROGRAMA DE 
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
N.º 0222/02 Sendo necessário proceder a uma rectificação na deliberação em epígrafe, 
[pág.002147-(36)], onde se lê "...Junta de Freguesia da Barosa", deve ler-se "Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de Barosa". 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida. 

** 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 138/02 DE 2002.01.2 2 - PROGRAMA DE 
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
N.º 0223/02 Sendo necessário proceder a uma rectificação na deliberação em epígrafe, 
(pág. 30), onde se lê "Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas da 
Freguesia de Arrabal", deve ler-se " Junta de Freguesia de Arrabal" e onde se lê, "Junta de 
Freguesia de Barosa", deve ler-se " Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de Barosa". 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PROTOCOLO DE CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CID ADÃO MIGRANTE 
N.º 0224/02 Foi presente um Protocolo, que abaixo se transcreve, para a constituição do 
Centro de Apoio ao Cidadão Migrante. 

 

“PROTOCOLO  

ENTRE: 
 Primeiro:  CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, Contribuinte Fiscal n.º 505181266, 
representada pela sua Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, 
residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º dt.º, Marrazes – 2400 Leiria, a seguir 
designada por CÂMARA,  
 Segundo:  INTERCULTURA, representada pela Coordenadora Geral do Núcleo de 
Leiria da Intercultura, Fátima Cristina Jesus Nunes, Bilhete de Identidade n.º 11819428, 
residente na Rua Eng.º Monteiro da Conceição, n.º 36 – 1.º esq. – Corredoura – 2480-184 
Porto de Mós, e a seguir designado por INTERCULTURA, 
e 

Terceiro:  SECRETARIADO DIOCESANO PARA A IMIGRAÇÃO, representado por Padre 
Sérgio Feliciano de Sousa Henriques, Bilhete de Identidade n.º 10433537, residente em Rua 
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dos Pisões, n.º 170 – 2435-045 Caxarias, a seguir designado por SECRETARIADO 
DIOCESANO. 
É estabelecido este Protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.ª CLÁUSULA  
 Os signatários reconhecem que é grande o fluxo de imigrantes que se fixam no 
Concelho e estão seguros da necessidade de se desenvolverem formas de apoio e 
esclarecimento que facilitem a sua integração social e cultural. 

2.ª CLÁUSULA  
 Mostra a experiência que a convivência harmoniosa entre as populações nativas e os 
imigrantes é indispensável ao bem estar de uns e de outros e que este objectivo só se 
atinge se existirem estruturas de apoio que facilitem a aculturação e o mútuo respeito pelas 
diferenças e respectivas culturas. 

3.ª CLÁUSULA  
 Os signatários estão interessados no apoio aos cidadãos migrantes e assumem o 
seu envolvimento num projecto nas condições das cláusulas seguintes. 

4.ª CLÁUSULA  
 Os signatários criam, no âmbito deste protocolo, um Centro de Apoio ao Cidadão 
Migrante, a seguir também designado por centro. 

5.ª CLÁUSULA  
À CÂMARA compete: 
a) Nomear os seus representantes no Centro de Apoio ao Cidadão Migrante; 
b) Promover a instalação física do Centro; 
c) Apoiar as acções de formação, esclarecimento, integração cultural desenvolvidas 

pelo Centro ou outras que se justifiquem; 
d) Aprovar o Plano anual de Actividades. 

6.ª CLÁUSULA  
 À INTERCULTURA compete: 

a) Nomear os seus representantes no Centro de Apoio ao Cidadão Migrante; 
b) Propor e desenvolver actividades de integração cultural no âmbito do apoio aos 

imigrantes; 
c) Apoiar as acções desenvolvidas pelo Centro; 
d) Aprovar o Plano Anual de Actividades. 

7.ª CLÁUSULA  
 Ao SECRETARIADO DIOCESANO compete: 

a) Nomear os seus representantes no Centro de Apoio ao Cidadão Migrante; 
b) Propor e desenvolver actividades de integração social e cultural no âmbito do 

apoio aos imigrantes; 
c) Apoiar as acções desenvolvidas pelo Centro. 

8.ª CLÁUSULA  
Ao Centro de Apoio ao Cidadão Migrante compete: 
a) Garantir o funcionamento do Secretariado permanente; 
b) Desenvolver acções de formação e esclarecimento no âmbito da língua 

portuguesa, normas do direito de trabalho, relações com a segurança social, e  
outra legislação que interesse directamente aos imigrantes; 

c) Desenvolver acções de convívio entre imigrantes e de imigrantes com os 
nacionais; 

d) Fomentar o conhecimento da cultura portuguesa entre os imigrantes e da cultura 
destes entre os portugueses; 
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e) Apresentar aos signatários, para homologação, o Estatuto e Regulamento Interno 
do CACM; 

f) Elaborar o plano anual de actividades, devidamente orçamentado, e apresentá-lo 
à aprovação dos signatários; 

g) Candidatar-se aos apoios e sistema de cooperação de que possa beneficiar para 
a consecução dos objectivos. 

9.ª CLÁUSULA  
 Até que seja possível dotar o Centro de instalações próprias, a Intercultura aceita 
compartilhar com ele a sala n.º 6 que lhe está atribuída no CAM e a Câmara autoriza esta 
cohabitação, nos seguintes termos: 

1. A Câmara apetrechará a sala com o mobiliário adequado. 
2. Os responsáveis do Centro terão direito a dispor do cartão e chaves de acesso. 
3. O Centro gozará das mesmas prerrogativas e estará sujeito às mesmas 

obrigações que qualquer outro utente do CAM. 
4. O mobiliário instalado pela Câmara fará parte do inventário do CAM. 
5. Este acordo de cohabitação é válido por um ano, automaticamente renovável, e 

durará até que as partes decidam fazê-lo cessar ou até que o Centro passe a 
dispor de instalações próprias. 

6. O Centro deixará a sala que vai partilhar com a Intercultura no espaço de 15 dias 
após a obtenção do seu próprio espaço. 

7. As condições de utilização devem permitir que a Intercultura e o Centro possam 
desenvolver a sua actividade sem dificuldades mútuas. 

8. Por acordo prévio, aceitam as partes que o Centro possa usar livremente a sala 
no seguinte horário: 
. 5.ª Feira: todo o dia 
de 2.ª a 6.ª Feira - das 18H00 às 20H00 
Sábado: das 10H00 às 12H00 e das 18H00 às 20H00 
Domingo - das 10H00 às 12H00 

8.1. Este horário é indicativo e traduz necessidades actuais. Por acordo entre 
os responsáveis, e com 48 horas de antecedência, podem estabelecer-se 
outras utilizações.” 

Analisado o documento a Câmara delibera por unanimi dade aprovar o 
Protocolo em epígrafe e conceder poderes à Senhora Presidente para outorga do 
mesmo. 

Sobre este assunto o Sr. Verador Dr. Hélder Roque propôs que se dê um 
âmbito mais alargado a este apoio, convidando todas as entidades que possam estar 
envolvidas. 

** 

EDITAL – FEIRA DE MAIO 
N.º 0225/02 Pela Sr.ª Vereadora Drª. Neusa Magalhães foi presente o Edital que abaixo 
se transcreve. 

“FEIRA ANUAL DE LEIRIA 
TRADICIONAL FEIRA DE MAIO  

EDITAL N.º 53/02 
ISABEL DAMASCENO CAMPOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIC IPAL DO 
CONCELHO DE LEIRIA, 
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Torna Público que a Câmara Municipal de Leiria, em reunião de 05 de Fevereiro de 2002, 
fixou a realização da Feira Anual de Leiria para o período de 1 a 22 de Maio de 2002 e 
estabeleceu para o seu funcionamento as normas seguintes: 
1 - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  
1.1. As candidaturas à participação na Feira devem ser apresentadas em envelope fechado 
dirigido à COMISSÃO DA FEIRA - CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, onde devem dar 
entrada até ao dia 8 de Março de 2002. 
1.2. O envelope deve conter, total e correctamente preenchidos, os impressos seguintes, 
fornecidos pela Comissão: 

a) Boletim de Candidatura; 
b) Proposta de Pagamento pelo lugar; 

para além de: 
c) Fotocópia de B.I. e N.º Contribuinte ou do Cartão IPC 

e ainda para os divertimentos : 
d) Título de propriedade do divertimento, quando for caso;  
e) fotografia e memória descritiva do divertimento. 

1.3. O valor que o candidato se propõe  pagar pelo lugar que pretende ocupar, e que deve 
inscrever na proposta, deve ser sempre igual ou superior à Base de Licitação referida nas 
tabelas respectivas, apresentadas abaixo sob o n.º 5. 
1.4. A não apresentação da documentação referida em 1.2. ou a apresentação de proposta 
de valor inferior à base de licitação determinam a exclusão do concurso. 
2 - ABERTURA E ANÁLISE DAS CANDIDATURAS - ATRIBUIÇÃ O DOS LUGARES 
A partir de 11 de Março, os envelopes serão abertos pela Comissão da Feira, no Gabinete 
da Feira que funciona no Centro Associativo Municipal instalado no Mercado Municipal, que 
analisará as candidaturas e elaborará uma listagem ordenada, de acordo com os seguintes 
critérios:  

a) Parâmetros a avaliar 
• Valor monetário da proposta 
• Assiduidade 
• Avaliação de qualidade 
b) Clarificação de conceitos 
• O valor monetário da proposta é determinado pelo interessado, a partir da 
base de licitação apresentada neste Edital para a actividade que pretende 
desenvolver; 
• A assiduidade é determinada pelo número de anos em que o candidato se 
apresentou como opositor ao concurso para a Feira de Maio, tenha ou não sido 
contemplado com um lugar. O limite de anos a pontuar é de 10(dez); 
• Avaliação de qualidade: 
Cada feirante é sujeito a uma avaliação durante o período de vigência da Feira, da 
qual resulta um índice ou nota com o qual comparticipará na ponderação deste 
parâmetro. Feirantes com prestações negativas terão informação 0 ou 1; novos 
concorrentes tem pontuação 2, e presenças positivas são avaliadas com 2, 3 ou 4. 
Quem não participou na Feira concorre com o valor médio, entre o máximo e o 
mínimo (2). 
c) Pontuação final e apuramento da nota 
A nota final (P) atribuída a cada concorrente resulta da seguinte expressão: 

P= 60x(valor da proposta/proposta mais alta)+20 x (assiduidade/10)+20x(índice de 
qualidade/4) 

d) Análise das ponderações 
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• Aos parâmetros foram atribuídos os seguintes pontos, num total de 100: 
. Valor da proposta...................60 
. Assiduidade............................20 
. Qualidade...............................20 

2.1. À Comissão da Feira é reconhecido o direito de excluir os candidatos que: 
a) Pelos seus antecedentes possam levantar dúvidas quanto ao cumprimento do 
Regulamento da Feira. 
b) Reconhecidamente, exerçam pressões sobre outros candidatos, no sentido de 
limitar a sua liberdade de candidatura. 
c) Exibam equipamentos que suscitem dúvidas quanto às condições de segurança 
para os utentes. 

2.2. A Comissão elaborará, e afixará no escaparate do Gabinete da Feira, listagens 
ordenadas dos candidatos, por sectores, e fará a atribuição dos lugares seguindo a 
ordem apurada. 

2.3. Dez dias úteis após a afixação da lista ordenada, os lugares consideram-se 
definitivamente atribuídos, salvo se alguma correcção for determinada em função de 
eventuais reclamações aceites. 

2.4. Tornada efectivas as colocações resultantes do concurso e se tiverem resultado lugares 
vagos, pode a Comissão da Feira promover a sua ocupação, por convite endereçado a 
eventuais interessados. 

3 - COMUNICAÇÃO AOS CANDIDATOS  
Até ao dia 26 de Março de 2002, a Comissão dará conhecimento aos candidatos da decisão 
que recaiu sobre a sua candidatura. 
4 - FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
4.1. Os candidatos cuja candidatura tenha sido aprovada devem formalizar a sua inscrição, 
mediante o pagamento das seguintes verbas: 

a) Divertimentos:  
• Depósito de caução (em cheque à ordem da CML e sem data) no valor de
 €249,50(€249,40 de caução e €0,10 de imposto de selo) 
• Valor proposto e aceite para concessão do lugar, acrescido de IVA à taxa 
legal. 
b) Expositores/Vendedores:  
• Depósito de caução (em cheque à ordem da CML e sem data) no valor de
 €249,50 (€249,40 de caução e €0,10 de imposto de selo) 
• Valor proposto e aceite para concessão do lugar, acrescido de IVA à taxa 
legal. 
c) Expositores a céu aberto  
 Valor proposto e aceite para concessão do lugar, acrescido de IVA à taxa 
legal. 

4.2. Estes pagamentos têm de ser efectuados até ao dia 12 de Abril de 2002. 
4.3. As inscrições só se tornam efectivas após estes pagamentos, perdendo o direito à 
atribuição do lugar todos aqueles que, até à data acima referida, os não tenham efectuado. 
4.3.1 - No caso da não efectivação da inscrição, o lugar fica vago. A Comissão poderá 

convidar interessados em ocupar todos os lugares vagos existentes. 
4.4. Os cheques de caução destinam-se não só a garantir a montagem e o cumprimento do 
Regulamento da Feira, mas também à cobertura de prejuízos ou danos causados no âmbito 
da Feira e cuja responsabilidade seja imputada ao depositante 
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4.4.1 - Os cheques de caução serão devolvidos no final da Feira e devem ser levantados, 
pelos seus titulares, até trinta dias após o encerramento da Feira sob pena de, após esse 
período, reverterem a favor da Câmara Municipal de Leiria. 
5 - BASES DE LICITAÇÃO PARA TODO O PERÍODO DA FEIRA  
5.1. PUBLICIDADE  
5.1.1 - Sonora          €1.500,00 
5.1.2 - Visual          €500,00 
5.2. DIVERTIMENTOS DESTINADOS A ADULTOS  

1 Pista de Automóveis Adultos   €15.000,00 
1 Carrossel de Adultos €1.750,00 
1 Roda de Aviões de Adultos €1.750,00 
1 Roda de Cadeiras ou Grande Roda  €1.125,00 
1 Montanha Russa                               €1.750,00 

5.3. OUTROS DIVERTIMENTOS DESTINADOS A ADULTOS  
 3 Outros Divertimentos Diferentes    €2.500,00 

5.4. OUTRAS DIVERSÕES DESTINADAS A ADULTOS  
1 Simulador ou similar €500,00 
1 Poço da Morte €250,00 
1 Outra diversão diferente       €500,00 

5.5. DIVERTIMENTOS INFANTIS 
1 Pista € 750,00 
1 Pista de Carrinhos de Choque € 750,00 
1 Carrossel             €600,00 
1 Roda de Aviões                    € 600,00   
1 Barco                     €550,00 

5.6. OUTROS DIVERTIMENTOS INFANTIS 
 3 Outros Divertimentos Diferentes        €1.000,00 

5.7. OUTRAS DIVERSÕES INFANTIS  
 1 Pavilhão Fantasma ou Similar             €500,00 
 1 Pavilhão Cidade encantada ou similar            €500,00 
 1 Outra Diversão Diferente              €500,00 
5.8. OUTROS DIVERTIMENTOS (JOGOS) 
 4 Futebol de mesa (18m de frente por 4m de fundo.cada)         €550,00 
 2 Tiro à rolha ou similar              €750,00 

2 Tômbolas              €2.300,00 
5.8.1. São considerados tômbolas todos os tipos de sorteios numerados, figurados ou 

sorteados por palavras. 
5.9. OUTRAS DIVERSÕES 
 1. Corrida de Camelos ou similar             €500,00 
 1. Outra Diversão Diferente              €500,00 
5.10. LUGARES DE EXPOSIÇÃO E COMÉRCIO  
5.10.1 Stands exteriores de aluguer (3X3 m, com estrado, alcatifa e electrificados) 

a) Para entidades oficiais e convidados           €257,00 
b)   Para comércio              €414,00 

5.10.2 Lugares de terrado, para exploração com estrutura e montagem dos próprios 
concorrentes. 

 a) Pavilhões até 200 m2            €9,00/m2 
 b) Pavilhões com área superior a 200m2          €6,00/m2 
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5.11. PEQUENAS EXPLORAÇÕES   
a) Doçarias, aperitivos, guloseimas        €100,00/m2 
b) Farturas e similares – Preço por m2       €11,00/m2 

5.12. Comidas e bebidas: 
Roulottes           €13,00/m2 

Pavilhões de petiscos                     €11,00/m2 

Restaurantes             €4,00/m2 
5.13. Diversos 

a)Verga, Palha e semelhantes; Cutelaria, Ferragens, Ferramentas e derivados; 
Mobílias, Louças e Vidros, Alumínios, Tanoaria, Quinquilharia, Bijutarias, Quadros e 
Espelhos, Flores Artificiais e Tecidos, Roupas e similares.        €4,00/m2 
b) Flores Naturais        €10,00/m2 
c) Cassetes e Discos        €10,00/m2 
d) Serigrafia e Plastificação         €5,00/m2 
e) Outras não contempladas nestas rubricas      €4,00/m2 

5.14. EXPOSITORES A CÉU ABERTO  
5.2.3.1 Lugares de terrado para Exposição         €1,50/m2 
6. À OCUPAÇÃO DE TERRENO ONDE SE EXERÇA MAIS DO QUE UMA DAS ACTIVID ADES REFERIDAS 

NAS TABELAS ANTERIORES SERÁ APLICADA A IMPORTÂNCIA QUE COMPETI R À ACTIVIDADE DE 
MAIOR BASE DE LICITAÇÃO . 

7 - TOLDOS SOBRANCEIROS 
7.1. Os toldos sobranceiros aos locais destinados à circulação dos visitantes da Feira, 
quando utilizados como protecção da instalação comercial, não são passíveis de pagamento 
de qualquer importância  

a) quando os toldos sobranceiros forem utilizados como suporte para a exposição de 
objectos vários, pagarão pelo espaço ocupado uma importância de montante igual ao 
dobro da paga por cada m2 da área de terreno ocupada, por cada dia de utilização, 
sob pena de perca do depósito de garantia - caução. 

7.2. O material exposto fora das instalações está sujeito ao pagamento da área ocupada, 
nas condições seguintes: 

a) quando o material exposto se situa junto da instalação comercial, com uma 
importância igual à paga pela instalação, sob pena de perda do depósito de garantia 
- caução. 
 quando o material exposto se situa em zona não confinante com a instalação 
comercial, a importância será igual ao dobro da quantia paga por aquela por cada dia 
de utilização, sob pena de perda do depósito de garantia - caução. 

8 - DISTRIBUIÇÃO, MONTAGENS E LIGAÇÃO DE ENERGIA 
8.1. A distribuição de terrenos terá lugar a partir do dia 18 de Abril, das 10 às 12 horas e das 
15 às 17 horas, no Gabinete da Feira. 
8.2. O período de montagem decorrerá entre 22 e 29 de Abril das 10H00 às 17H00  
8.3.  O acesso ao recinto da Feira, para a montagem das instalações, só é permitido 
mediante a exibição de um verbete de livre trânsito que será entregue no período referido no 
n.º 8.1. 

8.3.1. Os verbetes de livre trânsito são levantados junto da Comissão da Feira, 
mediante a apresentação de recibo de pagamento dos valores estipulados. 

8.4. Não poderão dar início à montagem de qualquer instalação, sem a presença de um dos 
elementos dos Serviços de Fiscalização, os quais se encontram no posto de fiscalização do 
recinto da Feira de Leiria, no Secretariado. 
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8.5. Os Serviços da CENEL não procederão à ligação de energia eléctrica, sem que lhes 
seja apresentado documento comprovativo de autorização emitido pela Câmara Municipal 
ou Comissão da Feira. 
8.6. De igual modo não se procederá à restituição de depósito de garantia, sem que lhes 
seja feita prova de que se encontra liquidada a energia eléctrica devida à CENEL. 
8.7. Os Pavilhões, Stands ou Barracas a montar pelos interessados devem estar concluídos 
na véspera da abertura da Feira, a fim de serem vistoriados. 

8.7.1. Salvo motivo grave, devidamente justificado, não será permitida a montagem 
de qualquer instalação após as 18h00 do dia 29 de Abril 

8.8. Os divertimentos, só estão autorizados a funcionar após apresentação individual da 
licença itinerante de Recinto 
9 -  NORMAS DE SEGURANÇA 

 Todos os feirantes e outras entidades instaladas no recinto devem respeitar as seguintes 
disposições: 

• Não ocupar as vias de acesso e circulação interna, para garantir o livre 
acesso de veículos de socorro, se vier a ser necessário 

• Obedecer às normas de segurança das instalações eléctricas, 
nomeadamente utilizando material eléctrico normalizado, 

• Não alterar as instalações eléctricas, depois de terem sido inspeccionadas, 
sem autorização da fiscalização da feira 

• Dispor de extintores de incêndio no caso de utilizarem sistemas de fogo ou 
aquecimento. 

10 - DESMONTAGENS 
10.1. Os terrenos ou instalações ocupadas terão de ficar completamente livres até ao dia 31 
de Maio de 2002, sob pena de perda dos depósitos de garantia e pagamento diário de uma 
importância igual à paga pelo direito de ocupação de terrado. 
10.2. A desmontagem ou a desocupação das instalações antes do encerramento da Feira, 
bem como a não abertura e encerramento das instalações diariamente, respeitando os 
horários a designar pela comissão da Feira, implica a perda do depósito de garantia. 
10.3. A Comissão da Feira pode autorizar encerramentos temporários desde que 
previamente solicitados por escrito e devidamente justificados. 
11 - HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

a) Sector Comercial e de Diversões - abertura diária às 11 horas e encerramento ás 
24 horas, com excepção do dia 1 de Maio de 2002, em que a abertura será ás 15 
horas. 
b) Sector de exposição "ou ar livre ou em pavilhão" - abertura diária ás 15 horas e 
encerramento ás 24 horas. 
c) Às sextas feiras, sábados e vésperas de Feriado o encerramento poderá ser à 1 
hora do dia seguinte. 

12 - PUBLICIDADE SONORA E UTILIZAÇÃO ALTIFALANTES 
 Só é permitida a publicidade sonora e a instalação de altifalantes nos termos de 
Regulamento próprio que será distribuído no acto de inscrição. 
13 - SEGURO DO MATERIAL EXPOSTO, RESPONSABILIDADES POR DANOS OU 
ACIDENTES 
13.1 - Embora sejam tomadas pela Comissão da Feira as precauções normalmente 
necessárias para a protecção dos produtos expostos, a sua guarda será sempre da 
responsabilidade do participante ou feirante. 
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13.2 - Nem a Câmara Municipal de Leiria, nem a Comissão da Feira são responsáveis por 
quaisquer danos ou prejuízos que possa advir aos participantes, Feirantes, ao seu pessoal 
ou aos produtos expostos, seja qual for a sua natureza ou os factos que lhe derem origem, 
nomeadamente incêndio ou furtos, reconhecendo expressamente a cada participante, 
feirante, que nenhuma indemnização poderá ser pedida à Comissão da Feira ou à Câmara 
Municipal pelos referidos danos ou prejuízos. 
13.3 - De acordo com o preceituado nos números anteriores, o seguro dos produtos 
expostos e quaisquer outros seguros são da competência dos respectivos participantes, 
Feirantes. 
14 - VIGILANCIA E LIMPEZA 
14.1- A vigilância dos recintos é da competência da Comissão da Feira, pertencendo aos 
participantes, Feirantes a vigilância dos seus próprios espaços, sendo da sua inteira 
responsabilidade a segurança dos materiais e produtos expostos. 
14.2- A Limpeza das áreas de trânsito dentro dos recintos é assegurada pela Comissão da 
Feira. 
14.3- Os participantes ou Feirantes são obrigados a manter os seus locais de venda ou de 
exposição limpos e a colocar o lixo nos contentores distribuídos pelo recinto da Feira ou na 
sua periferia. 

14.3.1. A não restituição, no final da Feira, dos contentores fornecidos no acto da 
instalação implica a perda do depósito de caução. 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - Não são permitidas no recinto da Feira, instalações que contribuam para a 
desmoralização pública ou, ainda, as que não funcionem de harmonia com o Regulamento 
Policial do Governo Civil. 
15.2 - É expressamente proibido o trânsito e permanência de vendedores ambulantes aos 
quais não tenha sido atribuído lugar no recinto da Feira, durante o período da mesma. 
15.3 - A adjudicação do direito de explorar Publicidade, montagem de diversões e outras, 
não é transmissível. 
15.4 - É proibida a permanência de quaisquer veículos dentro do recinto da Feira a partir 
das 08.00Horas do dia 1 de Maio. No entanto, será permitida a sua entrada por acessos 
previamente sinalizados, e permanência pelo tempo estritamente necessário para promover 
o reabastecimento de qualquer instalação, das 8 às 14:00 Horas. Excepcionalmente, 
também será permitida a entrada aos Domingos, quando se verifique que os volumes, quer 
pelas suas dimensões, quer pelo seu peso, não podem ser transportados manualmente. 
15.5 - Caso se verifiquem infracções graves ou sistemáticas às disposições contidas nas 
normas estabelecidas, a Comissão da Feira pode determinar, não só o encerramento e 
retirada das instalações do infractor, mas também impedi-lo de participar, directamente ou 
por interposta pessoa, na Feira durante um período a estipular pela Câmara Municipal. 
15.6 - A determinação do encerramento de instalações e de desocupação de espaços, 
quando declarada nos termos previstos destas normas, não dá direito a qualquer 
indemnização, seja a que titulo que for, por parte da Câmara Municipal. 
15.7 - A Fiscalização destas disposições compete ao Serviços de Fiscalização da Câmara, à 
Policia de Segurança Pública e à Empresa de Segurança contratada. 
E para constar se mandou afixar o presente Edital n os lugares do costume. 
Leiria, 05 de Fevereiro de 2002” 

Analisado o documento a Câmara delibera por unanimi dade aprovar do 
Edital acima transcrito e mandar afixar nos locais do costume. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ainda sobre a Feira de Maio e por se verificar este ano a mudança de local da 
mesma, por força das obras a decorrer no Estádio, esclareceu a Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa 
Magalhães  que os preços base de licitações vão ser inferiores, de modo a minimizar alguns 
incómodos e consequentes acréscimos dos custos daí decorrentes para os feirantes. 
Achou-se ser o melhor local, pelo menos para este ano, tendo-se tido em conta os 
interesses dos feirantes e dos visitantes. Também se vai estudar a forma de não criar 
transtorno nem aos visitantes nem aos residentes. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque não concorda com a realização da Feira de 
Maio naquele local, o qual será uma solução em cima do joelho, quando já há muito tempo 
se sabia que se teria de optar por outro recinto, ao se prever a instalação do estaleiro para 
as obras do Euro 2004. Houve bastante tempo para escolher uma alternativa definitiva , 
enquanto esta possibilidade vai acarretar custos acrescidos para a Câmara, com a 
necessidade de adequar o terreno e dotá-lo de um mínimo de infra-estruturas para o efeito. 
Considera esta solução como sendo apenas um remendo e um esbanjar de dinheiro num 
local onde nunca mais se fará a Feira. 

A Sr.ª Presidente acrescentou que esta é mesmo uma solução provisória já que 
a alternativa melhor posicionada é a da instalação da Feira na Quinta de S. Venâncio. Este 
local tem a preferência da Câmara mas com a falecida proprietária atendendo ao seu estado 
de saúde, nunca houve condições para negociar. Agora a mesma pertence aos herdeiros 
que, por força de cláusulas testamentais, estão impedidos de a vender, pelo que a solução 
passará eventualmente por um processo de expropriação.  

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque considera que a Quinta de S. Venâncio não é 
um local indicado para a realização da feira. Quando, através do Polis, se estão a recuperar 
as margens do rio, aquele será um local privilegiado para construir um parque e não para a 
construção de infra-estruturas para uma Feira. Aponta como um local mais conveniente, os 
terrenos situados junto ao outro lado do IC2, do lado Poente, e que confinam com os já 
abrangidos pelo Plano de Pormenor do Euro 2004. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva propõe que, para a edição da Feira deste 
ano, se crie um circuito de transportes públicos gratuitos a suportar pela Câmara, de modo a 
facilitar e incentivar a deslocação de todos os visitantes interessados, tentando assim, 
amenizar o impacto negativo que vai ter a mudança de local. É sua opinião que a Câmara 
deveria precaver-se porque esta questão é muito sensível. 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa 
Magalhães admitiram ser possível estudar a sugestão para criar transportes gratuitos, que 
deverá ser discutida com a Rodoviária. 

** 
PONTO NÚMERO DOZE 
JOGOS DE LEIRIA 2002 – FASE DOS 2.º, 3.º CICLOS E S ECUNDÁRIO 
N.º 0226/02 Tendo como base os princípios orientadores, objectivos gerais, objectivos 
operacionais e o modelo de organização, por fases, aprovados para os Jogos de Leiria  e 
após terem sido realizadas diversas reuniões de trabalho com as Escolas e Colégios do 
Concelho de Leiria, as quais entenderam associar-se a esta iniciativa, propõe o Sr. Vereador 
do Desporto, Dr. Paulo Rabaça , que a Fase dos 2.º, 3.º Ciclos e Secundário, a disputar 
entre os dias 15 a 19 de Abril de 2002, nas modalidades, datas e locais definidos esteja de 
acordo com o quadro que abaixo se transcreve: 
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Segunda-feira / 
15 

Terça-feira / 16 Quarta-feira / 17 Quinta-feira / 1 8 Sexta-feira / 19 

FUTEBOL 
BADMINTON  

ACTIVIDADES 
AQUÁTICAS 

FUTEBOL 
ESCALADA 

         ACTIVIDADES    
AQUÁTICAS 

ANDEBOL 
GINÁSTICA 

BTT 

BASQUETEBOL 
ATLETISMO 

TÉNIS DE MESA 

VOLEIBOL 
ORIENTAÇÃO 

 

       Futebol 
 

       Infantis 
Organização – 
St.ª Catarina da 
Serra / Milagres 

Local – St.ª 
Catarina da Serra 

 

Futebol 
 

Iniciados 
Organização – St.ª 
Catarina da Serra / 

Milagres 
Local – St.ª Catarina 

da Serra 
 

Andebol 
 

Iniciados 
Organização – C. N.ª Sr.ª 

Fátima 
Local – Maceira Juvenis 

Organização – Rodrigues 
Lobo 

Local  - Pav. Municipal 

Basquetebol 
 

Iniciados 
Organização/Local – 

Correia Mateus  
Infantis/Juvenis 

Organização/Local 
- Carreira 

Voleibol 
 

Juvenis 
Organização – 

Colmeias 
Local – Gândara 

Juniores 
Organização/Local – 

D. Dinis   
Badminton 

 
Iniciados 

Organização/Local 
– José Saraiva 

Escalada 
 

Infantis/Iniciados 
Organização/Local – 

D. Dinis 
 
 

Ginástica 
 

Infantis/Iniciados/Juvenis  
Organização – Maceira 

Local – Pav. Silvas 
 

Atletismo 
 

Infantis/Iniciados 
/Juvenis 

Organização – CCMI 
Local – Estádio Municipal 

de Leiria 
 

Orientação 
 

Todos os Escalões 
Organização/Local- 

Carreira 
 

Actividades 
Aquáticas 
Infantis 

Organização – 
Amor 

Local - Piscina 
Municipal de Leiria 

Actividades 
Aquáticas 
Infantis 

Organização – Amor 
Local - Piscina 

Municipal de Leiria 
 

BTT 
 

Infantis/Iniciados/Juvenis 
Organização/Local – 

Caranguejeira 
 
 

Ténis de Mesa 
 

Iniciados/Juvenis 
Organização/Local – 

ESALV 

 

 
Analisando o assunto a Câmara delibera por unanimid ade, concordar com 

a proposta apresentada. 

** 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES – ALTERAÇÃO AOS  CRITÉRIOS DE 
APOIO 
N.º 0227/02 Pelo Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça , foi presente a alteração 
ao Programa de Modernização dos Clubes, que tem como objectivo principal apoiar os 
clubes do concelho no acompanhamento às novas exigências da sociedade de informação, 
das evoluções tecnológicas, bem como a poderem dimensionar os seus projectos de forma 
compatível com os instrumentos de gestão de uma nova economia. 

Assim: onde se lê  ”(...) Processador tipo Pentium III a 700 Mhz ou superior, 64 
Mb SDRAM ou superior, disco 10 GB ou superior (...)”, deve ler-s e “(...) Pentium 1,5 GH2 ou 
superior, 128 Mb SDRAM ou superior, disco 20 GB ou superior(...)”; onde se lê “(...) cores 
de 15 polegadas (...)”, deve ler-se  “(...) cores de 17 polegadas (...)”; onde se lê “(...) 
Microsoft Office 2000(...)”, deve ler-se “(...) Microsoft Office 2000 / XP (...)”. 

E acrescentar que: “(...) *** O contrato terá obrigatoriamente início durante o ano 
em que é concedido o apoio. Caso não seja efectuado o contrato durante este período, o 
Clube perderá o direito a este (...)” 
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Analisando o assunto a Câmara delibera por unanimid ade, aprovar as 
alterações aos critérios de apoio do Programa de Mo dernização dos Clubes. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES - CANDIDATURA 
N.º 0228/02 Decorrerá de 11 de Fevereiro a 15 de Março o período de apresentação de 
candidaturas ao Programa de Modernização dos Clubes, com o objectivo de dotar e 
modernizar os clubes do concelho em quatro áreas distintas: Informatização; Internet, 
Comunicações e Recursos Humanos. 
Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 
- ofício dirigido à Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao Programa de Modernização dos Clubes para o ano de 2002; 
- fotocópia dos estatutos aprovados, quando não tenham sido entregues anteriormente; 
- questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, concordar com a 
abertura do período de apresentação de candidaturas  ao Programa de Modernização 
dos Clubes, bem como afixar Edital nos lugares públ icos do costume. 

Mais delibera que, excepcionalmente, as candidatura s para o presente ano 
decorrem no período de 11 de Fevereiro a 15 de Març o. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “9.º CORTA MATO VETERANO S DO LIS” 
N.º 0229/02 Presente o ofício do Clube Veteranos do Lis, para a realização do “9.º Corta 
Mato Veteranos do Lis”, propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça , a atribuição 
do seguinte apoio: 
• Apoio financeiro no valor total de €1.750, 00 (mil setecentos e cinquenta euros)-€875,00 

para publicidade e €875,00 para alimentação; 
• 10 taças; 
• 250 T’Shirts com impressão; 
• 250 sacos de plástico da CML; 
•  50 envelopes A4. 

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 159/99 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 Se tembro, atribuir ao Clube Veteranos do 
Lis o referido subsídio no valor total de €1.750, 0 0 (mil setecentos e cinquenta euros), 
10 taças, 250 T’Shirts, 250 sacos de plástico e 50 envelopes A4. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 2.º PASSEIO DE BTT – ASS OCIAÇÃO RECREATIVA 
E DESPORTIVA OUTEIROS DA GÂNDARA 
N.º 0230/02 Presente o ofício da Associação Recreativa e Desportiva Outeiros da 
Gândara, no qual solicitou à Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização do 2.º 
Passeio de BTT, propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça , a atribuição do 
seguinte apoio: 
- Apoio financeiro no valor de €500,00 (quinhentos euros); 
- 5 taças. 

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 Sete mbro, atribuir à Associação Recreativa 
e Desportiva Outeiros da Gândara o referido subsídi o no valor de €500,00 (quinhentos 
euros) e 5 taças. 

** 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL ESCOL AR DE 
ORIENTAÇÃO – ISF 2002 
N.º 0231/02 Presente o ofício n.º 1106 de 23.11.01 do Gabinete Coordenador do Desporto 
Escolar, para a organização do Campeonato Mundial Escolar de Orientação – ISF 2002, que 
será disputado nos concelhos de Leiria e Marinha Grande de 12 a 18 de Abril de 2002 e terá 
a participação de cerca de 650 jovens de 15 delegações de 12 países de todo o mundo, 
propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça , atribuir o seguinte apoio: 
- Apoio financeiro no valor total de €9.975,96 (nove mil novecentos e setenta e cinco  

euros e noventa e seis cêntimos), para fazer face a despesas com alimentação, estadia 
e transporte dos 650 participantes no evento, a pagar directamente aos fornecedores 
dos referidos serviços, mediante a apresentação dos documentos comprovativos das 
despesas; 

- Prestar todo o apoio logístico na Cerimónia de Encerramento do dia 17 de Abril de 2002; 
- Suportar o custo total das despesas relacionadas com a utilização do Pavilhão 

Desportivo seleccionado para a Cerimónia de Encerramento; 
- Suportar as despesas com o Jantar de Boas Vindas aos Representantes das Comitivas 

dos diferentes países participantes. 
Este evento já foi apoiado pela Câmara através da celebração de um Protocolo 

com a Federação Portuguesa de Orientação para a elaboração de um Mapa de Orientação, 
sito no Concelho de Leiria (Pedrógão) escala 1:10.000 a utilizar no Campeonato em 
epígrafe, no valor total de €3.416,77. 

Como retorno será atribuída à Câmara a categoria de “Patrocinador Oficial do 
Evento”, com um conjunto de contrapartidas que de seguida se transcrevem: 
- 4 faixas com o Brasão e a designação “Câmara Municipal de Leiria” por Instalação 

Desportiva onde ocorra o Evento; 
- 1 inserção do Brasão e da designação no Painel de Conferência de Imprensa; 
- 1 inserção do Brasão e da designação no Cartaz do evento a ser distribuído em: todas 

as 1.500 Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do EB e Secundário, todos os Municípios do País; 
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todos os organismos desportivos públicos do País; todos os organismos do Ministério da 
Educação; 

- 1 inserção do Brasão e da designação no Programa Oficial do Evento; 
- 1 inserção do Brasão e da designação no Papel Timbrado do Evento; 
- 1 inserção do Brasão e da designação nas Newsletters do Evento; 
- 1 inserção do Brasão e da designação na Documentação alusiva ao Evento; 
- 1 inserção do Brasão e da designação nos Press Releases; 
- 1 inserção do Brasão e da designação na manga da T-Shirt Oficial do Evento; 
- 1 inserção na Página Internet do Evento no Website Oficial do Desporto Escolar. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, atribuir ao 
Gabinete Coordenador do Desporto Escolar um apoio f inanceiro no valor total de 
€9.975,96 (nove mil novecentos e setenta e cinco eu ros e noventa e seis cêntimos), 
prestar todo o apoio logístico e suportar o custo t otal das despesas relacionadas com 
a utilização do Pavilhão Desportivo seleccionado na  Cerimónia de Encerramento, 
suportar as despesas com o Jantar de boas vindas ao s Representantes das Comitivas 
dos diferentes países participantes no Campeonato M undial Escolar de Orientação – 
ISF 2002 a realizar no Concelho de Leiria, de 12 a 18 de Abril de 2002. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A FEDERAÇÃO ESCUTISTA DE PORTUGAL – 
RECTIFICAÇÃO 
N.º 0232/02 No âmbito do Protocolo de Colaboração, designado por “Protocolo Roverway 
2003” e celebrado entre a CML e a “Federação Escutista de Portugal”, documento aprovado 
por unanimidade a 2002.01.03, informa esta Federação que o mesmo foi assinado com as 
seguintes rectificações, a 2002.01.30, conforme documento emitido pela Junta Regional de 
Leiria do Corpo Nacional de Escutas, enviado em 2002.02.01: 
1 – Inclusão de dados identificadores do Primeiro Outorgante, a saber:  
(designação e personalidade jurídica das associações que compõem a Federação Escutista 
de Portugal, o Corpo Nacional de Escutas e a Associação de Escuteiros de Portugal). 
“A Federação Escutista de Portugal, constituída pela Associação de Escuteiros de Portugal 
(AEP), personalidade jurídica n.º 500 989 109 e pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE) - 
Escutismo Católico Português, personalidade jurídica n.º 500 972 052 (...)neste acto 
representado pelo Director do Projecto, Eng.º João Armando Gonçalves, com o B.I. n.º 711 
95 36...” 
2 – Rectificação no respeitante às entidades subscritoras, a saber: 

a) Exclusão da “Região de Turismo Leiria/Fátima”; 
b) Inclusão da Direcção Regional do Ambiente  e Ordenamento do Território. 

3 – Rectificação da Cláusula Primeira, inerente à inclusão e exclusão de entidades 
subscritoras, a saber: 
“...a C.M.L., o Governo Civil de Leiria, o IPJ, a Direcção Regional de Agricultura da Beira 
Litoral, a Direcção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território e a Junta de 
Freguesia de Coimbrão, assumem ...” 
4 – Rectificação da Cláusula Terceira, para uma maior objectivação da mesma, a saber: 

“a) analisar e dar o seu contributo na planificação do projecto a apresentar pela 
Federação Escutista de Portugal;   
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b) envidar todos os esforços necessários à boa execução do Projecto “Roverway – 
People in Motion”; 

c) nos termos do qual se definirão em concreto os apoios específicos de cada 
entidade, de acordo com o âmbito de actuação e atribuições legais respectivas.” 

Assim, o “Protocolo de Colaboração” em causa passa a ter a seguinte redacção: 

“Protocolo de Colaboração  
ENTRE: 

A Federação Escutista de Portugal , constituída pela Associação de Escuteiros de Portugal 
(AEP), personalidade jurídica n.º 500989109 e pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE) – 
Escutismo Católico Português, personalidade jurídica n.º 500972052, escolhida pelos 
Comités Europeus do Escutismo e Guidismo para a organização do “Roverway – People in 
Motion”, Evento Europeu para jovens com idades entre os 16 e 22 anos, neste acto 
representada pelo Director do Projecto, Eng.º João Armando Gonçalves, com o BI n.º 
7119536. 
Adiante designada PRIMEIRA OUTORGANTE . 
E 
As seguintes Entidades: 
Câmara Municipal de Leiria , representada pela Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos 
Costa 
Governo Civil de Leiria , representado pelo Dr. Carlos Manuel Bernardo Ascenso André 
Instituto Português da Juventude , representado pelo Dr. José Manuel Mota Leal 
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral , representada pelo Dr. José da Cruz 
Costa 
Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Terr itório , representada pelo Eng.º 
Armando Pimentel Fraústo Basso 
Junta de Freguesia de Coimbrão , representada pelo Dr. Paulo Pedrosa Pedro 
Adiante designadas SEGUNDAS OUTORGANTES . 
CONSIDERANDO QUE: 
O Projecto “Roverway - People in Motion“  será uma movimentação de juventude com 
elevado impacto social e educativo, que mobilizará milhares de pessoas em todo o país e 
mais em concreto cerca de 3.000 jovens rapazes e raparigas provenientes de mais de 40 
países da Europa. 
O Projecto “Roverway - People in Motion“ , terá a sua fase presencial na zona centro do 
país, nomeadamente na Mata Nacional envolvente à Lagoa da Ervideira, na Freguesia de 
Coimbrão, Concelho e Distrito de Leiria, durante o período de 31 de Julho a 11 de Agosto de 
2003. 
Celebram o presente Protocolo de Colaboração , que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Pelo presente Protocolo a Federação Escutista de Portugal, a Câmara Municipal de Leiria, o 
Governo Civil de Leiria, o Instituto Português da Juventude, a Direcção Regional de 
Agricultura da Beira Litoral, a Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território 
e, a Junta de Freguesia do Coimbrão, assumem um compromisso de colaboração para a 
concretização do Projecto “Roverway - People in Motion“ , promovido pelas Regiões 
Europeias das Organizações Mundiais dos Movimentos Escutistas e Guidista. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações da Federação Escutista de Portugal) 

A Federação Escutista de Portugal compromete-se a: 
a) organizar e realizar na Mata Nacional envolvente à Lagoa da Ervideira, no 

período de 31 de Julho a 11 de Agosto de 2003, a fase presencial do 
Projecto Europeu “Roverway - People in Motion“ ; 

b) planificar, atempadamente, a execução do Projecto supra indicado; 
c) tirar o proveito possível das potencialidades da região, fazendo-lhe a 

respectiva promoção; 
d) redigir e subscrever o Protocolo de Colaboração na Especialidade com cada 

uma das entidades segundas outorgantes. 
Cláusula Terceira 

(Obrigações das diversas Entidades) 
As Entidades que outorgam o presente Protocolo, como SEGUNDAS OUTORGANTES, 
comprometem-se, cada uma delas, e de acordo com a sua natureza e área de intervenção, 
a: 

a) analisar e dar o seu contributo na planificação e execução do projecto a 
apresentar pela Federação Escutista de Portugal; 

b) envidar todos os esforços necessários à boa execução do Projecto 
“Roverway – People in Motion”  

c) outorgar o Protocolo de Colaboração na Especialidade, nos termos do qual 
se definirão em concreto os apoios específicos de cada entidade, de acordo 
com o âmbito de actuação e atribuições legais respectivas. 

O presente Protocolo de Colaboração, celebrado de boa fé, tem como objectivo criar as 
melhores condições possíveis para a preparação e concretização do Projecto “Roverway – 
People in Motion” dando à região em que se desenvolve a projecção inerente. 
Foi lido pelas partes e será assinado pelas mesmas como prova da sua conformidade. 
Será executado em oito cópias, ficando cada Entidade na posse de um exemplar.” 

A Câmara tomou conhecimento das rectificações acima  apresentadas e 
delibera, por unanimidade, aprová-las. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PROGRAMA POLIS – APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O ESTADO DOS 
TRABALHOS 
N.º 0233/02 Esteve presente o Sr. Arquitecto António Moreira de Figueiredo , como 
responsável técnico pela empresa LeiriaPólis, tendo feito uma exposição dos trabalhos já 
levados a efeito por aquela empresa, dando conta do seu desenvolvimento e explicando que 
os Planos de Pormenor são fundamentais para criar mecanismos de candidatura aos 
financiamentos e arranjar soluções técnicas. Esclareceu ainda, em relação ao Centro 
Histórico, que o Polis apenas interfere com o espaço público e não com o património 
edificado. 

Tanto o Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva como o Sr. Vereador Dr. Hélder 
Roque  começaram as suas intervenções por agradecer a brilhante apresentação prestada 
pelo Sr. Arquitecto. 
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O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva afirmou que não tinha ficado com 
dúvidas mas queria saber do custo total previsto e em que situação estão os contactos com 
os proprietários de terrenos abrangidos pelo programa.  

O Sr. Arq. Moreira de Figueiredo informou que os custos rondam os 
€46.725.341,93 aproximadamente 9.367.590 contos, chamando a atenção para o facto de 
se prever uma forte intervenção privada mas, só sendo possível levar a cabo esta operação 
desde que as vantagens revertam para o benefício público, sendo as responsabilidades na 
proporção de 1/3 para os proprietários e 2/3 para interesse público. Há situações 
diferenciadas, nomeadamente em S. Romão. Há locais onde é possível avançar para um 
entendimento e as aproximações aos proprietários já estão a ser feitas.  

No que ficar para a periquação, a Câmara disporá sempre de dispositivos 
regulamentares para, se não for possível resolver durante a vigência do Programa Pólis, 
poder avançar depois com o projecto. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva quis ainda saber se na área abrangida 
pelo PP2, o Polis intervém na recuperação das edificações.  

Quanto a esse aspecto, o Sr. Arquitecto Moreira de Figueiredo esclareceu que 
não, sendo o Polis vocacionado para o tratamento do espaço público. Para isso há 
programas complementares. A situação mais preocupante é a do edifício onde esteve 
instalado o DRM. 

A Sr.ª Presidente chamou a atenção para o facto de se estarem a tentar 
contactos com o Ministério da Defesa e Direcção Geral do Património do Estado no sentido 
do edifício do antigo DRM ser novamente devolvido à cidade e, o Sr. Arquitecto disse haver 
também estudos geológicos na área do Largo de Infaria 7. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque congratulou-se com a candidatura e posterior 
selecção ao “4.º Prémio Europeu do Urbanismo” referindo que é sempre bom que se fale de 
Leiria pela positiva, não se admirando com a possibilidade de vir a ser premiada, atendendo 
à inovação da proposta, e até porque, o Júri avaliará as propostas de uma forma 
generalista. 

Contudo, referiu que gostava de ser esclarecido de um modo mais detalhado e 
conhecer os diversos Planos de Pormenor em planta e não de uma forma sumária, como 
agora decorreu a apresentação. 

Consedera ser uma pena que não se possa criar um passeio pedonal em toda a 
marquem do rio, como acontece no PP2, sugerindo que se ponderem outras soluções que 
permitam a sua concretização, contornando as dificuldades das construções confinantes 
com o rio. 

Também gostava de perceber se vão passar as coisas em relação ao PP1, uma 
vez que, calcula que seja uma zona objecto de demasiada pressão urbanística e interesses 
imobiliários. O interesse público deve ficar bem assegurado e não efectuar investimentos 
públicos que só beneficiarão uma meia dúzia de interesses particulares. 

Não ficou esclarecido sobre a localização e construção do lago e a forma da sua 
coabitação com a ETAR, e qual será o seu enquadramento com uma zona de recreio e 
lazer, sobretudo se a mesma não dispõe de todas as fases de tratamento dos resíduos, com 
eventuais cheiros e água não totalmente descontaminada. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva pretendeu saber porque não sai a 
Rodoviária daquele local e não se dá ao mesmo um uso diferente, reaproveitando-se o 
espaço que agora é uma vergonha. No que diz respeito ao túnel subterrâneo projectado 
para fazer a ligação do tráfego entre o Turismo e o Largo do Papa, a posição do PS é, e foi 
sempre, contra. Deviam-se tomar medidas que desincentivassem a circulação automóvel no 
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centro da cidade, criando-se mais parques de estacionamento, sendo errada esta estratégia 
para aquela zona, nunca tendo conhecido o estudo de tráfego efectuado. Pena já não haver 
nada a fazer, restando agora saber se a relação custo/benefício é vantajosa. 

Também neste assunto o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque se manifestou contra a 
construção do túnel que considera uma medida avulso e, com demasiados custos 
acrescidos e que não serve para resolver coisa nenhuma. Ainda não viu ninguém defender 
as vantagens do túnel e ao que sabe, a Comissão de Acompanhamento do Programa Polis 
também é contra. 

O mesmo se passa em relação aos diversos parques subterrâneos. Em seu 
entendimento, a melhor solução e mais barata, será a construção de parques de superfície à 
periferia, nas diversas entradas da cidade, sustentados por minibus de ligação ao centro da 
cidade, evitando-se assim a entrada de veículos nas principais vias. Assim como não faz 
sentido a manutenção da Rodoviária nas actuais instalações, nem sequer a sua eventual 
mudança para o Arrabalde da Ponte, mas sim para uma zona periférica da cidade, como 
central de camionagem. Sugeriu a denúncia  do presente contrato com a Rodoviária, para 
que a Câmara não fique cortada numa futura negociação para resolver este problema, como 
já aconteceu no passado, permanecendo o referido protocolo em vigor, com condições 
demasiado vantajosas para a Rodoviária. 

Considerou que o plano estratégico não serve os interesses da cidade, com o 
consequente esvaziamento da Av.ª Heróis de Angola e das suas envolventes, perdendo a 
sua centralidade, com consequências desastrosas para o comércio aí sediado. Pensa que 
não foram tidas em consideração as repercussões económicas desta solução, ao se 
avançar para uma nova centralidade na zona de S. Romão, ao que a Sr.ª Presidente 
esclareceu que as construções a edificar terão um cariz somente habitacional, sem 
comércio. 

Quanto a todas estas questões apresentadas, a Sr.ª Presidente esclareceu, em 
primeiro lugar, que esta era apenas uma apresentação genérica do que é o Programa Polis 
e do andamento dos trabalhos na Empresa LeiriaPólis até agora. Os PP estão em fase 
avançada e são acompanhados pela Comissão Local de Acompanhamento. Aqui em Leiria 
a Comissão acompanha a elaboração dos Planos, e não como está legalmente definido, 
apenas no final. Em segundo lugar propôs que seja fornecida toda a documentação 
necessária aos Srs. Vereadores e depois, se quiserem, apresentem propostas porque, 
embora as questões de fundo não possam ser alteradas, as questões de pormenor ainda 
poderão ser consideradas. 

No entanto, a Comissão de Acompanhamento, ao contrário do que foi dito, não 
foi contra o túnel, conforme está projectado. Este túnel justifica-se por opção de devolução 
do espaço aos peões. Em termos de trânsito, os benefícios são induzidos e não 
substanciais. 

Sobre a Rodoviária do Tejo, a Sr.ª Presidente informa que os proprietários têm 
um projecto de reformulação do edifício e, que por imposição da Câmara, o serviço de 
estação sairá de lá. 

No que se refere ao trânsito e estacionamento, o Sr. Vereador Eng.º Fernando 
Carvalho esclarece que desde 1998 não há nenhuma obra avulsa na cidade, por isso se 
estabeleceram contactos com a Faculdade de Ciências de Coimbra e se efectuou o trabalho 
de estruturação da rede viária de Leiria e do sistema de transportes da cidade. Todas as 
intervenções foram projectadas de uma forma lógica e integrada. Foi assim que surgiram as 
propostas de parques de estacionamento, o túnel e outras soluções. Para um centro urbano, 
comercial e de serviços, como é o caso de Leiria, é necessária a existência de 
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estacionamentos para curta duração e, por isso, surgirão os parques de estacionamento 
subterrâneos. 

Mesmo para a revitalização do Centro Histórico é necessário haver 
estacionamento no centro. Para estacionamento de média e longa duração deve haver 
estacionamentos fora do centro. 

É esta a lógica em todo o lado e, é a que estamos agora a implementar em 
Leiria. 

O Sr. Arquitecto lembrou que, passam no centro da cidade 60.000 viaturas por 
dia, pelo que é a favor do túnel neste caso. Vai beneficiar os peões e a solução passa por 
convencer as pessoas a não irem para a cidade de carro. A principal vantagem do túnel é a 
requalificação do espaço urbano. 

A Sr.ª Presidente acrescentou ainda, quanto a este assunto que, estão 
previstos mais dois parques de estacionamento periférico gratuitos, um junto ao Hospital nas 
Olhalvas e outro junto à Rotunda do Roldão e Pires Daí há transporte urbano para o centro 
e outras áreas da cidade. 

Quanto à ETAR, a Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves agradeceu 
igualmente ao Sr. Arq.º Moreira de Figueiredo a apresentação efectuada e referiu que ainda 
relativamente à construção do túnel, não concorda com a mesma, dado o grande 
investimento, os problemas de construção, nomeadamente por se desenvolver numa zona 
que interfere com o colector geral da cidade que terá que ser substituído por dois colectores, 
um doméstico e outro pluvial, ambos de grande diâmetro, e ainda pelos custos de 
exploração associados. 

Considerou ainda que a solução implica mais carros dentro da cidade e não a 
retirada destes do centro da cidade. 

Quanto à ETAR esclareceu que já se encontrava lá antes dos Planos e daqui a 
uns tempos espera-se que não haja reclamações pela sua localização. O grau de 
tratamento da mesma, está previsto a ser muito elevado, nomeadamente com desinfecção. 

** 

LEIRIAPOLIS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚB LICA PARA 
DESANEXAÇÃO DE SOLOS DA REN 
Delimitação da REN no Plano de Pormenor de Santo Ag ostinho e Plano de Pormenor 
de Leiria Centro, inseridos na área de intervenção do Programa Polis. 
N.º 0234/02 Presente o processo referente ao assunto em epígrafe, acompanhado de uma 
informação do Departamento de Planeamento de 2002.02.04 e tendo em conta o n.º 5 do 
Artigo 3.º do Decreto – Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado, sucessivamente pelos 
Decretos-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, n.º 213/92, de 19 de Outubro e n.º 79/95, de 20 
de Abril. 

Aos Municípios cabe, nos termos da citada norma, emitir parecer sobre as 
propostas de delimitação da Reserva Ecológica Nacional. 

É competência da Assembleia Municipal, em matéria de planeamento, sob 
proposta ou pedido de autorização da Câmara, aprovar, designadamente, as delimitações 
no âmbito dos regimes de ordenamento do território e do urbanismo, nos casos e nos 
termos previstos na lei (art.º 53.º, n.º 3, alínea b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, d elibera por 
unanimidade, concordar com a emissão de parecer fav orável para delimitação da REN 
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no Planos de Pormenor de Santo Agostinho e Plano de  Pormenor de Leiria Centro, 
inseridos na área de intervenção do Programa Polis em Leiria, e submeter o assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e par a os efeitos do disposto na 
alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro. 

** 

4.º PRÉMIO EUROPEU DE URBANISMO – CANDIDATURA DO PR OJECTO “PLANO DE 
PORMENOR DO SISTEMA RIO” 
N.º 0235/02 A Sociedade Leiriapolis informa que o projecto denominado “Plano de 
Pormenor do Sistema Rio” foi seleccionado pelo Júri Nacional do Prémio Europeu de 
Urbanismo para ser candidato à fase final do 4.º Prémio Europeu de Urbanismo. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

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

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

Leiria e Departamento de Administração Geral, aos vinte e nove dias do mês de 
Janeiro do ano dois mil e dois. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


