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ACTA N.º 44 
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e um, 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. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 
A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. SÉRGIO CARVALHO 

JORGE DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

** 
Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE 

CASTRO, não esteve presente na reunião. 

** 
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 2001.11.21 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 44 de 2001.11.28 

.002074-(2) 

PONTO NÚMERO UM 

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

1008/99 ADRIANO D’ASCENÇÃO ANTÓNIO 
1192/99 ANTÓNIO FERNANDO E SILVA VIEIRA 

1001/2000 ARMINDO MANUEL CARVALHO OLIVEIRA BRITES 
141/2201 COSTANEVES – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
667/2001 MARIA DE LURDES DINIS R. BERNARDINO 
888/2001 RAMIRO RODRIGUES JESUS FRANCISCO 
952/2001 ARRABALDE – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, SA 

1017/2001 CATARINA FILIPA CORREIA PEREIRA 
1256/2001 ANTOFIL – CONSTRUÇÃO CIVIL, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

106/2000 IMO AUTO LAVAGENS, LD.ª 
84/2001 CELINA MARIA ONOFRE DOS SANTOS 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

26/82 ANTÓNIO FRANCO PEREIRA SILVA 
30/82 JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS (FASE INDUSTRIAL) 
71/95 VIRGÍLIO FRANCISCO PEDROSA 

3/01 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRAS MUNICIPAIS N.º : 

T 45/99 ARRANJO DA RUA DA MALA POSTA – LEIRIA - PROTOCOLO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ISABEL MARIA RODRIGUES 
MARCELINO BERNARDINO – ENT: - 2001/14951 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – TIAGO GONÇALO RODRIGUES 
RODA – ENT: - 2001/5243 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – WILLIAM PIERRE COMPAGNON – 
ENT. – 2001/5918 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO SETE 

- PUBLICIDADE – SHELL PORTUGUESA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – UNIFATO – CONFECÇÕES DO CENTRO, LD.ª 
- MERCADO DO FALCÃO – CADUCIDADE DO DIREITO AOS LUGARES 
- BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS – CASA N.º 4 
- BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS – CASA N.º 9 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SABINO 
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PONTO NÚMERO OITO 

- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL N.º 6 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA DE SANTA 

CATARINA DA SERRA - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MACEIRA - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE RAINHA SANTA ISABEL – CARREIRA – REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MARRAZES E REGUEIRA DE PONTES 

– REFEITÓRIO 
- JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA – REFEITÓRIO 
- ESCOLA DO 1.º CEB DE LEIRIA N.º 3 (ARRABALDE) – REFEITÓRIO 
- ORFEÃO DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 
- INATEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 
- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML 
- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2346/01 DE 2001.09.26 – “ESCOLA EB 2, 3 

DR. CORREIA ALEXANDRE – APOIO AO PROJECTO DO PRÉ-ESCOLAR DO 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS” 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2348/01 DE 2001.09.26 – “ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 N.º 7 E JARDIM DE 
INFÂNCIA DOS CAPUCHOS – APOIO A PROJECTO” 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2420/01 DE 2001.10.03 – “AGRUPAMENTO 
VERTICAL DE ESCOLAS DE MACEIRA – VERBA PARA APETRECHAMENTO DO 1.º 
CEB/JARDIM DE INFÂNCIA DE COSTAS E JARDIM DE INFÂNCIA DE A-DOS-PRETOS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PRESERVAÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – APOIO ÀS CEFF’S – 
MUNICIPAIS – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - RECTIFICAÇÃO 

- PREVENÇÃO E COMBATE DOS FOGOS FLORESTAIS – AQUISIÇÃO E MONTAGEM 
DE MOTOBOMBA NO PONTO DE ÁGUA DO FALCÃO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
– ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA 

- PREVENÇÃO E COMBATE AOS FOGOS FLORESTAIS. LIMPEZA DE PONTO DE 
ÁGUA NA FREGUESIA DE CORTES – TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE 
FREGUESIA DE CORTES 

PONTO NÚMERO DEZ 

- CEDÊNCIA DE DUAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS COM QUATRO LUGARES DA EX-
SALA DE AUTÓPSIAS DO CEMITÉRIO DE LEIRIA PARA O GABINETE MÉDICO 
LEGAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- REQUERIMENTO APRESENTADO POR CARMINA DUARTE CABAÇA, RELATIVO À 
VENDA DA CASA N.º 3 – RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA – BAIRRO DAS 
ALMUINHAS – MARRAZES 

PONTO NÚMERO DOZE 

- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA DE BTT “LEIRIA BIKE 2001” DA ARD 
OUTEIROS DA GÂNDARA 
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- PROTOCOLO COM O NÚCLEO DE DESPORTOS MOTORIZADOS – PROGRAMA 
APRENDER A CONDUZIR 

- PAAD / INFRA-ESTRUTURAS (CANDIDATURA DEZEMBRO 2001) 
- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE CLUBES – RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO 

N.º 1714/01 DE 01/07/04 

PONTO NÚMERO TREZE 

- PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE CARANGUEJEIRA – APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS 

- PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE PARCEIROS – APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS 

- PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE AMOR – ALTERAÇÃO DO OBJECTO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
- NOITES DE JAZZ DA SAMP 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES EMPRESARIAIS DO CONCELHO DE LEIRIA – 
PROTOCOLO 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- ESTUDO DE REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO REGULAMENTO INTERNO E 
DO QUADRO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA – ADJUDICAÇÃO 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE MILAGRES 
- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BOA VISTA 

** 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 2838/01 O executivo recebeu a vencedora do primeiro lugar no concurso “La 10éme 
Dictée de Saint-Maur” realizado em Saint-Maur-des-Fossés, França, Jacinta Rodrigues 
Valério, agradecendo e enaltecendo a sua participação, oferecendo por isso uma pequena 
lembrança. 

** 

N.º 2839/01 O Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  perguntou se na estrada Montijos – 
Lezíria em direcção ao Coimbrão, está prevista alguma intervenção, pois é uma estrada com 
muito movimento que atravessa duas povoações e está em muito mau estado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que está prevista uma 
intervenção para reparação. 
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O Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  informou que não chega uma pequena 
intervenção, visto o mau estado do pavimento. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que uma grande 
reparação tem que estar prevista no Plano de Actividades pelo que não poderá ser feita a 
curto prazo. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 2840/01 PROC.º N.º 1008/99 - (fl. - 381) 
De ADRIANO D’ASCENÇÃO ANTÓNIO, residente na Rua do Barro da Ponte – 

Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num bloco habitacional e muros de vedação, situados na Rua Antiga Praça de 
Touros, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/2001, e face ao disposto 
no art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura das alterações a levar a e feito no bloco habitacional e muros 
acima referidos e autorizar o respectivo licenciame nto, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação rectificada de  modo a prever a 
continuação do passeio público em frente da proprie dade no lado Nascente, bem 
como representar o aumento do arruamento no lado Po ente, conforme deliberação 
tomada em reunião de 16/02/2000; 

2.º cumprir com o ponto 2.1 da reunião acima indica da, relativamente à 
execução das infra-estruturas dos espaços cedidos ( alargamento do arruamento, 
estacionamento, assim como assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais 
junto à berma). 

** 

N.º 2841/01 PROC.º N.º 1192/99 - (fl. - 277) 
De ANTÓNIO FERNANDO E SILVA VIEIRA, residente em Outeiro do Brejo, 

Lote 9 – 2.º esq.º - Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de legalização da ampliação levada a efeito numa moradia unifamiliar 
construção de alpendre), situada na Rua 25 de Abril – Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/2001, e face ao disposto 
no art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da legalização da ampliaçã o levada a efeito na moradia acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar elementos gráficos rectificativos, d e modo a dar 
cumprimento ao disposto no n.º 4 do art.º 16.º do D ecreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, relativamente à parede de empena, não de vendo esta ser inferior a 0.50m 
acima da cobertura; 
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2.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

3.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de est abilidade, relativamente 
à ampliação proposta. 

** 

N.º 2842/01 PROC.º N.º 1001/2000 - (fl. - 222) 
De ARMINDO MANUEL CARVALHO OLIVEIRA BRITES, residente na Rua 

Carlos Eugénio, n.º 46 – 1.ºA, freguesia de Leiria, referente à restituição de verba cobrada 
em excesso e respeitante ao licenciamento de uma moradia e muros, a levar a efeito na Rua 
da Aroeira - Martinela, freguesia de Arrabal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pela Repartição de Obras Particulares em 2 1/11/2001, e ao abrigo da rubrica 
orçamental “outras despesas correntes 0103 0702 – r estituições”, delibera, por 
unanimidade, autorizar a restituição da importância  de €570,33 – 114.340$00, 
respeitante ao valor que o requerente pagou em exce sso aquando da emissão do 
alvará de construção, referente ao licenciamento de  uma moradia e muros a levar a 
efeito no local acima referido, dado que por lapso a guia de receita foi emitida com a 
importância de 126.600$00, quando deveria ter sido apenas 12.660$00. 

** 

N.º 2843/01 PROC.º N.º 141/2001 (fl. - 75) 
De COSTANEVES – CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua do Vale Verde, 

n.º 10, freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos acerca da proposta de 
indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um 
edifício habitacional, a levar a efeito na Travessa da Caridade - Leiria-Gare, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e tendo em conta a infor mação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 26/11/2001, d elibera, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto na alín ea a) do n.º 1 do artigo 63.º do 
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, uma vez que se mantêm as condições já referidas na 
deliberação tomada em reunião de 07/03/2001, nomead amente no que se refere à 
localização do edifício e, dado que o espaço em cau sa se encontra integrado no 
loteamento n.º 15/76, definido no mesmo como área c edida ao domínio público sob 
forma de arruamento, passeio e estacionamento. 

** 
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N.º 2844/01 PROC.º N.º 667/2001 - (fl. - 7) 
De MARIA DE LURDES DINIS RODRIGUES BERNARDINO, residente Rua 

Manuel Gaspar Ribeiro, n.º 1 – Barreiros, freguesia de Amor, referente ao pedido de 
alteração de uso de um estabelecimento comercial para produtos para animais, localizado 
no r/chão esquerdo de um edifício sito no Lote 16 – Quinta do Alçada, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/2001, e face ao disposto 
no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera, por unanimi dade, aprovar a alteração de uso do 
estabelecimento acima referido, devendo cumprir com  os pareceres emitidos pelo 
Centro de Saúde e Veterinário Municipal (dos quais deverá ser dado conhecimento ao 
requerente). 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá efectuar-se vistoria ao local, nos termos do  art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 370/99, 
de 18 de Setembro, e art.º 26.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º 2845/01 PROC.º N.º 888/2001 - (fl. - 15) 
De RAMIRO RODRIGUES DE JESUS FRANCISCO, residente na Avenida da 

Liberdade, n.º 1275 – Barreiro, freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura 
de uma anexo, a levar a efeito no Lote 54 – S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/11/2001, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do anexo acima referido e autorizar o respectivo 
licenciamento. 

** 

N.º 2846/01 PROC.º N.º 952/2001 - (fl. - 59) 
De ARRABALDE – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S.A., com sede na 

Rua Reinaldo Ferreira, n.º 36 – 1.º d.º - Lisboa, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito no Lote D1 – Quinta do Porto Moniz, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/2001, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício, devendo para o efeito estar c onforme o projecto apresentado; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais ao nível da cave e 
projecto electromecânico de ventilação e exaustão d e fumos; 
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3.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €3.990,38  - 800.000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

** 

N.º 2847/01 PROC.º N.º 1017/2001 - (fl. - 25) 
De CATARINA FILIPA CORREIA PEREIRA, residente na Rua Principal, n.º 72 

– Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e anexos, a levar a efeito na Travessa José Roda - Andrinos, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/11/2001, e face ao disposto 
no art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e anexo acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar elementos gráficos rectificativos de  modo a prever a 
diminuição de altura dos anexos, de forma a não exc eder 4.0m no lado Poente e 3.0m 
no lado Nascente, por motivos de enquadramento urba nístico; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de €997,60 -  200.000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

** 

N.º 2848/01 PROC.º N.º 1256/2001 - (fl. - 25) 
De ANTOFIL – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede no Largo da Feira, n.º 4 

– Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia e anexo, a levar a efeito na Rua da Escola – Vale das Aveias, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/11/2001, e face ao disposto 
no art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e anexo acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 
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1.º garantir o cumprimento do art.º 22.º do Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água pa ra extinção de incêndios; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de €997,60 -  200.000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos com 
indicação do perfil original do terreno, devendo os  alinhamentos estar de acordo com 
o projecto apresentado e, de forma a garantir a lar gura do passeio prevista. 

Delibera ainda que, previamente à emissão da licenç a de utilização, deverá 
verificar-se a execução das infra-estruturas das ár eas cedidas (referente ao processo 
n.º 920/01), devendo para o efeito garantir-se a ut ilização de materiais idênticos aos 
existentes no local relativamente aos passeios, ala rgamento ao arruamento, assim 
como assegurar uma eficiente drenagem de águas pluv iais junto à berma. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 2849/01 PROC.º INF. N.º 106/2000 (fl. - 45) 
De IMO AUTO LAVAGENS S.A.,  com sede no Complexo do Cabouco – Vila 

Nova de Poiares, acompanhado de elementos acerca da proposta de indeferimento 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao pedido de viabilidade de construção de um 
edifício destinado à instalação de lavagem de viaturas, a levar a efeito na variante Sul – 3.º 
troço, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/05/2001, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto nas alíneas a) e b) do n.º 1 
do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelo s motivos já referidos na 
deliberação tomada em reunião de 07/03/2001, nomead amente no que se refere à 
inserção do local em Zona de Reserva Ecológica Naci onal e Zona Verde, face ao 
disposto no Regulamento do Plano Director Municipal  e ainda, na Zona de 
Intervenção do Programa Polis. 

Mais delibera informar que, o assunto poderá ser re analisado após 
definição das condicionantes em estudo para o local , nomeadamente no âmbito do 
Programa Polis e Planos de Pormenor em execução, de vendo ainda compatibilizar-se 
com os estudos da rede viária que vierem a ser defi nidos. 

** 
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N.º 2850/01 PROC.º INF. N.º 84/2001 - (fl. - 9) 
De CELINA MARIA ONOFRE DOS SANTOS, residente em Quinta do Amparo, 

Lote 7 – r/c esq.º, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de construção 
de uma moradia, a levar a efeito em Estrada dos Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/2001, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 13º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro,  condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 47. º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

2.º apresentar estudo de arranjos exteriores no int erior da parcela; 
3.º garantir um afastamento de 10,00m da construção  ao eixo do 

arruamento existente do lado Poente; 
4.º prever a existência de patamar intermédio nos l anços de escadas 

indicados, devendo ainda prever antecâmara entre a zona de garagem em cave e a 
zona habitacional no r/chão, de acordo com o dispos to nos art.ºs 15.º e 45.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

5.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urba nas e Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente, do par ecer emitido pela 
Força Aérea Portuguesa. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 2851/01 PROC.º LOT. N.º 26/82 
De António Franco Pereira da Silva, com um requerimento de REGINA PAULA 

ANDRADE SILVA , residente na Avª do Brasil, 76 – 6.º esq.º em Buarcos, proprietária do 
lote 10 do loteamento sito na Quinta do Cavaleiro, freguesia de Marrazes solicitando 
alteração ao polígono de implantação, por forma a que os balanços (varandas e alpendres) 
possam ultrapassar os limites do respectivo polígono. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 26.11.01 delibera p or unanimidade, aprovar a 
alteração ao polígono de implantação do lote 10 do loteamento em causa, dado que a 
implantação da moradia no mesmo cumpre com os 6m ao s limites laterais do lote, 
podendo assim as suas as varandas e alpendres exced er os limites referidos, desde 
que o afastamento do alpendre ao lote 9 a Poente se ja de 4,5m no mínimo e o 
afastamento do alpendre ao lote 11 a Nascente seja de 3m no mínimo (conforme 
autorizações escritas dos respectivos proprietários ). 

** 
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N.º 2852/01 PROC.º LOT. N.º 30/82 (fl. 304) 
De JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS,  acompanhado de um esclarecimento 

quanto às características da construção prevista no lote 1 do loteamento sito em Charneca 
do Bailadouro, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 21.11.01 delibera p or unanimidade, aprovar o 
esclarecimento apresentado quanto às característica s da construção prevista no lote 
1 do loteamento em causa, não se vendo inconvenient e em que parte da área em cave 
seja utilizada para indústria ou armazém, desde que  o somatório das áreas para esse 
fim não ultrapasse os 2.160m2 estabelecidos no cart ograma da planta do loteamento. 
Também não se vê inconveniente na constituição da p ropriedade horizontal. 

** 

N.º 2853/01 PROC.º LOT. N.º 71/95 
De VIRGÍLIO FRANCISCO PEDROSA,  residente na Rua da Mata, nº2 em Vale 

da Gunha-Maceira, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória das 
obras de infra-estruturas do loteamento sito na Quinta de Santo António-Alcogulhe, 
freguesia de Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 26.11.01 delibera p or unanimidade, autorizar a 
recepção provisória das infra-estruturas da rede vi ária do loteamento em causa por se 
encontrarem concluídas e a redução para 10% da Gara ntia Bancária nº 
0393.000526.088.0019 de €12.607,62/Esc.2.527.600$00 . 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção. 

** 

N.º 2854/01 PROC.º LOT. N.º 3/01 (fl. 40) 
De CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS D A 

IMACULADA CONCEIÇÃO, com sede em Oeiras, referente ao loteamento de uma 
propriedade sita no lugar de Casal das Fontainhas-Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

Retirado. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 44 de 2001.11.28 

.002084-(12) 



 

CMLeiria/Acta n.º 44 de 2001.11.28 

.002085-(13) 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ARRANJO DA RUA DA MALA POSTA – LEIRIA - T – 45/99 
N.º 2855/01 Presente o Protocolo relacionado com a obra mencionada em epígrafe, cujas 
cláusulas estabelecem as condições dos termos de cedência de terrenos de Maria Isalinda 
Rosa Pipa Costa ao Município de Leiria, para arranjos na Rua da Mala Posta, sita na 
freguesia de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assun to, delibera, por 
unanimidade, aprovar o referido protocolo, cuja cóp ia fica apensa ao origina dal 
presente Acta. 

** 

ARRANJO DA RUA DA MALA POSTA – LEIRIA - T – 45/99 
N.º 2856/01 Presente o Protocolo relacionado com a obra mencionada em epígrafe, cujas 
cláusulas estabelecem as condições dos termos de cedência de terrenos de Conceição de 
Jesus Marto Devid,João Marto David, Luis Marto David, Graça de Jesus David Vieira, 
Piedade de Jesus David, Rosa de Jesus David,  Irene de Jesus David, Agostinho Marto 
David, Maria de Jesus David e António Marto David ao Município de Leiria, para arranjos na 
Rua da Mala Posta, sita na freguesia de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assun to, delibera, por 
unanimidade, aprovar o referido protocolo, cuja cóp ia fica apensa ao original da 
presente Acta 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ISABEL MARIA RODRIGUES 
MARCELINO BERNARDINO – ENT: - 2001/14951 
N.º 2857/01 Presente o pedido de indemnização em epígrafe, correspondente aos danos 
sofridos na respectiva viatura. De acordo com a informação da Divisão Administrativa a 
requerente sofreu danos patrimoniais traduzido nas despesas com a reparação do veículo 
acidentado. Apurada a responsabilidade do Município, nasce a sua obrigação de indemnizar 
a lesada dos danos por ela sofridos. Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente 
seja atendido e que a Câmara Municipal a indemnize no montante de €302,55 (60.655$00) 
correspondente ao valor dos danos materiais sofridos constantes do orçamento 
apresentado. 

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

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – TIAGO GONÇALO  RODRIGUES RODA 
– ENT: 2001/5243 
N.º 2858/01 Presente o pedido de indemnização em epígrafe, correspondente aos danos 
sofridos na respectiva viatura. De acordo com a informação da Divisão Administrativa, 
concluiu-se que, sendo de noite e conhecendo, o estado do pavimento, o requerente lesado 
não redobrou de atenção em tais circunstâncias nem regulou a sua velocidade de acordo 
com as condições atmosféricas e características da via, pelo que, neste aspecto, agiu 
igualmente com culpa, embora menor, concorrendo desta forma para o agravamento dos 
danos. Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja apenas parcialmente 
atendido e que a Câmara Municipal o indemnize no montante de €144,10 (28.889$00) 
correspondente a 70% do valor dos danos materiais sofridos. 

A Câmara considerando que a requerente não se pronu nciou 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 10/10/01. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - WILLIAM PIERR E COMPAGNON - ENT.-
2001/5918 
N.º2859/00 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 deferimento 
parcial da pretensão . 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100º e 101º do Código do Procedimento Admi nistrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 17/10/01. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
N.º 2860/01 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos vinte e oito dias do mês de 
Outubro de 2001, apresentando um total de Disponibilidades de €3.142.431,17 
(630.000.886$00) sendo de Operações Orçamentais €2.394.288,96 (480.011.839$00) e de 
Operações de Tesouraria €748.142,21 (149.989.047$00). 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

PUBLICIDADE – SHELL PORTUGUESA, LDA.  TL-24-16 
N.º 2861/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário promocional, o qual já se encontra colocado no posto 
de abastecimento de combustíveis, sito na Urbanização da Almuinha Grande, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ordenar a remoç ão da publicidade 
colocada sem prévio licenciamento, nos termos do ar tigo 20.º, n.º 2 alínea a), do 
Regulamento Municipal da Publicidade,  fixando o pr azo de 8 dias para proceder à 
referida remoção. 

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

** 

PUBLICIDADE – UNIFATO – CONFECÇÕES DO CENTRO, LDA.  ITL-42-9-1 
N.º 2862/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
colocação de um painel publicitário, a colocar no seu estabelecimento sito no Arrabalde da 
Ponte (Rotunda das Portas de Leiria), freguesia de Marrazes. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento pelos 
mesmos motivos constantes da sua deliberação de 03/ 10/2001. 

** 

MERCADO DO FALCÂO – CADUCIDADE DO DIREITO AOS LUGAR ES TL-42-5-4 
N.º 2863/01 Presente uma informação da Chefe de Repartição Fiscal, dando 
conhecimento das contas correntes individuais dos titulares do direito de ocupação de 
lugares de venda no Mercado do Falcão (Quintas Feiras), que é do seguinte teor: 

“Depois de consultadas as contas/correntes individuais dos titulares do direito de 
ocupação de lugares de venda no Mercado Falcão (Quintas-feiras) verifiquei que não foram 
pagas, até esta data,  pelos seguintes ocupantes as mensalidades dos meses de: 
 

LUGAR N.º NOME DO TITULAR DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO 

FALTAS DE 
PAGAMENTO 

43 JOSÉ LUCIANO AMORIM REIS Desde Março/2001 
62 ROSA MARIA PINTO CASTRO SILVA      “          “       “ 
103 JOSÉ ALBANO MOREIRA MATOS      “          “       “ 
152 CARLOS ALBERTO MACHADO FONSECA      “          “       “ 
153 MANUEL MARQUES OLIVEIRA Desde Abril/2001 
168 BRUSSOS-INDUSTRIA COM. 

VESTUÁRIO,LDA 
Desde Julho/2001 

169 BRUSSOS-INDUSTRIA COM. 
VESTUÁRIO,LDA 

     “          “       “ 

177 RAUL CARVALHO AZEVEDO & FILHOS, LDA      “          “       “ 
200 PAULO NEUTEL  VIEIRA CASIMIRO Desde Abril/2001 
223 ANTÓNIO TEIXEIRA BESSA Desde Junho/2001 
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Assim, nos termos do art.º 21.º do Regulamento do respectivo Mercado, poderá 
considerar-se caducado o direito de ocupação dos referidos lugares, uma vez que o 
Encarregado de Mercados também já confirmou a desistência da ocupação dos mesmos.” 

A Câmara, delibera, por unanimidade, nos termos do art.º 21.º do 
Regulamento do respectivo Mercado, considerar caduc ado o direito de ocupação dos 
referidos lugares. 

** 

BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS – CASA N.º 4  ITL-42-12-1-3 
N.º 2864/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta uma 
informação da Divisão de Acção Social, referente à redução da renda da casa habitada por 
Fernando Manuel Santos Estrela, a qual foi reapreciada a pedido do interessado, face aos 
seus fracos rendimentos económicos. Assim, a renda mensal no valor de €22,60 (4.530$00), 
propõe-se o seu reajustamento para o valor de €4,60 (922$00). Considerando, o facto da 
sua situação sócio-económica deficitária, propõe aquela Divisão Social a revisão das rendas 
em atraso com efeitos retroactivos desde Junho de 1998 até à presente data, como forma 
de poder fazer face à dívida acumulada. 

A Câmara, concorda com a informação da Divisão de A cção Social, e 
delibera por unanimidade, fixar o valor da renda me nsal para €4,60 (922$00), com 
efeitos desde Junho de 1998, inclusive. 

** 

BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS – CASA N.º 9 ITL-42 -12-1-3 
N.º 2865/01 Presente a carta de Palmira Alves da Cruz, residente no Bairro Social da 
Cova das Faias, n.º 9, da qual consta o pedido de redução da renda da casa que habita, em 
virtude da alteração do seu agregado familiar. Tendo a mesma, sido reapreciada pela 
Divisão de Acção Social, a pedido da interessada, face aos seus fracos rendimentos 
económicos,  propõe-se o seu reajustamento para o valor de €5 (1.002$00), considerando, o 
facto da sua situação sócio-económica deficitária. 

A Câmara, concorda com a informação da Divisão de A cção Social,  e 
delibera por unanimidade, deferir a pretensão, fixa ndo o valor da renda mensal para 
€5 (1.002$00), a partir de Dezembro do corrente ano , inclusive. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SA BINO ITL-42-11-1 
N.º 2866/01 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 1, 7, 8, 
14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Dezembro de 2001. 
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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 ), 7.165$00, 
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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL N.º 6 - D IE 38-4 
N.º 2867/01 Presente uma carta do taxista José da Silva, informando que, por ter que 
transportar 2 alunos deficientes necessitando de acompanhamento e obrigando à montagem 
e desmontagem da bateria, muito pesada, de uma das cadeiras eléctricas, lhe causa uma 
demora muito superior no serviço que presta, diariamente, pelo que propõe um acréscimo 
de preço de €9,58 (1.920$00/dia) para €12,47 (2.500$00/dia), ficando mesmo assim, aquém 
do valor proposto pelo 2.º concorrente €19,95 (4.000$00/dia). 

A Câmara, depois de analisado o assunto, delibera, por unanimidade, 
concordar com a proposta apresentada. 

** 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS – REFEI TÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2868/01 Presente o ofício n.º 1740/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE COLMEIAS, datado de 2001/11/13, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Colmeias, Bidoeira de Cima e Barreiro, durante o mês de 
Outubro/2001, no montante de €2.223,09 (445.689$00). 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda o disposto na a línea l) do n.º 1 e na alínea d) do 
n.º 4 do art.º 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, transferir para o Agrupamento Vertical  de Escolas de Colmeias, a verba 
de €2.223,09 (445.689$00), relativa ao fornecimento  das refeições servidas aos alunos 
do 1.º CEB de Colmeias, Bidoeira de Cima e Barreiro , no mês de Outubro/2001. 
Código do Plano de Actividades - 01 02 06 01 

** 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNC IA DE SANTA 
CATARINA DA SERRA – REFEITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2869/01 Presente o ofício n.º 1407/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
E JARDINS DE INFÂNCIA DE SANTA CATARINA DA SERRA, datado de 2001/11/06, 
acompanhado do mapa das refeições servidas aos alunos do 1.º Ciclo, durante o mês de 
Outubro/2001, no montante de €1.174,67 (235.500$00). 
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A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda o disposto na a línea l) do n.º 1 e na alínea d) do 
n.º 4 do art.º 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, transferir para o Agrupamento Vertical  de Escolas e Jardins de Infância 
de Santa Catarina da Serra, a verba de €1.174,67 (2 35.500$00), relativa ao 
fornecimento das refeições servidas aos alunos do 1 .º Ciclo, no mês de Outubro/2001. 
Código do Plano de Actividades - 01 02 06 01 

** 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MACEIRA – REFEIT ÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2870/01 Presente o ofício n.º 2634/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE MACEIRA, datado de 2001/11/06, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, durante o mês de Outubro/2001, no 
montante de €326,54 (65.465$00). 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda o disposto na a línea l) do n.º 1 e na alínea d) do 
n.º 4 do art.º 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, transferir para o Agrupamento Vertical  de Escolas de Maceira, a verba 
de €326.54 (65.465$00), relativa ao fornecimento da s refeições servidas aos alunos do 
1.º CEB de Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, no mês de  Outubro/2001. 
Código do Plano de Actividades - 01 02 06 01 

** 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL  - CARREIRA – 
REFEITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2871/01 Presente o ofício n.º 1729/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
RAINHA SANTA ISABEL - CARREIRA, datado de 2001/11/08, acompanhado do mapa das 
refeições servidas aos alunos do 1.º Ciclo, durante o mês de Setembro e Outubro/2001, no 
montante de €258,88 (51.900$00). 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda o disposto na a línea l) do n.º 1 e na alínea d) do 
n.º 4 do art.º 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, transferir para o Agrupamento Vertical  de Escolas Rainha Santa Isabel - 
Carreira, a verba de €258,88 (51.900$00), relativa ao fornecimento das refeições 
servidas aos alunos do 1.º Ciclo, no mês de Setembr o e Outubro/2001. 
Código do Plano de Actividades - 01 02 06 01 

** 
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MARRAZES E REGUE IRA DE PONTES – 
REFEITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2872/01 Presente o ofício n.º 2290/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE MARRAZES E REGUEIRA DE PONTES, datado de 2001/11/09, acompanhado do mapa 
das refeições servidas aos alunos do 1.º CEB de Marrazes, Pinheiros, Quinta do Alçada e 
Sismaria, durante o mês de Outubro/2001, no montante de €2.656,32 (532.545$00). 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda o disposto na a línea l) do n.º 1 e na alínea d) do 
n.º 4 do art.º 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, transferir para o Agrupamento Vertical  de Escolas de Marrazes e 
Regueira de Pontes, a verba de €2.656,32 (532.545$0 0), relativa ao fornecimento das 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB de Marraze s, Pinheiros, Quinta do Alçada e 
Sismaria, no mês de Outubro/2001. 
Código do Plano de Actividades - 01 02 06 01 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA – REF EITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2873/01 Presente os ofícios n.ºs 604/01 e 649/01, da JUNTA DE FREGUESIA DE 
SANTA CATARINA DA SERRA, datados de 2001/10/10 e 2001/11/15, respectivamente, 
acompanhados dos mapas das refeições servidas aos alunos do 1.º CEB de Loureira e 
Magueigia, durante os meses de Setembro e Outubro/2001, no montante de €1.038,72 
(208.245$00). 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda o disposto na a línea l) do n.º 1 e na alínea d) do 
n.º 4 do art.º 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia d e Santa Catarina da Serra, a verba 
de €1.038,72 (208.245$00), relativa ao fornecimento  das refeições servidas aos alunos 
do 1.º Ciclo de Loureira e Magueigia, no mês de Set embro e Outubro/2001. 
Código do Plano de Actividades - 01 02 06 01 

** 

ESCOLA DO 1.º CEB DE LEIRIA N.º 3 (ARRABALDE) – REF EITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2874/01 Presente o ofício da ESCOLA DO 1.º CEB DE LEIRIA N.º 3, datado de 
2001/11/06, acompanhado do mapa das refeições servidas aos alunos do 1.º CEB, durante 
os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2001, no montante de €1.240,21 
(248.640$00). 
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A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda o disposto na a línea l) do n.º 1 e na alínea d) do 
n.º 4 do art.º 64.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, transferir para a Delegação Escolar de  Leiria, a verba de €1.240,21 
(248.640$00), relativa ao fornecimento das refeiçõe s servidas aos alunos do 1.º CEB 
de Leiria n.º 3 (Arrabalde), nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2001. 
Código do plano de Actividades - 01 02 06 01 

** 

ORFEÃO DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO A UTOCARRO DA CML - 
DIE 38-5 
N.º 2875/01 Presente o ofício do Orfeão de Leiria, datado de 2001/10/22, solicitando a 
cedência gratuita do autocarro da CML (50 lugares), para o dia 01 de Dezembro/2001, para 
deslocação do Coro do Orfeão de Leiria, à Maia. 

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

** 

INATEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO D A CML - DIE 38-5 
N.º 2876/01 Presente o ofício n.º 1721 do INATEL – Delegação de Leiria, datado de 
2001/09/17, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para o dia 02 
de Dezembro/2001, para deslocação dos participantes ao Passeio Pedestre, a Alcobaça. 

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

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 2877/01 Presente o ofício do Núcleo Sportinguista de Leiria, datado de 2001/09/19, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para os dias 15 de 
Dezembro/2001, para deslocação da equipa a disputar o Campeonato Nacional da II Divisão 
de Futsal. 

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

** 
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RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2346/01 DE 2001.09. 26 – “ESCOLA EB 2, 3 DR. 
CORREIA ALEXANDRE – APOIO AO PROJECTO DO PRÉ-ESCOLA R DO 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS” 
N.º 2878/01 Na deliberação n.º 2346/01, de 26 de Setembro de 2001, torna-se necessário 
proceder-se a algumas rectificações à deliberação, 

Assim: 
No assunto em epígrafe, (página .001691-(31)), onde se lê  “... com destino ao 

sector Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.” deverá ler-se  “... com destino ao sector 
Pré-Escolar.” 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar a rectif icação acima referida. 

** 
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2348/01 DE 2001.09. 26 – “ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 N.º 7  E JARDIM DE 
INFÂNCIA DOS CAPUCHOS – APOIO A PROJECTO” 
N.º 2879/01 Na deliberação N.º 2348/01, de 26 de Setembro de 2001, torna-se necessário 
proceder-se a algumas rectificações à deliberação, 

Assim: 
No assunto em epígrafe, (página .001693-(33)), onde se lê  “... Código 

Orçamental 01 02 02 10.” deverá ler-se  “... Código orçamental 01.02.06.06.” 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar a rectif icação acima referida. 

** 
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2420/01 DE 2001.10. 03 – “AGRUPAMENTO 
VERTICAL DE ESCOLAS DE MACEIRA – VERBA PARA APETREC HAMENTO DO 1.º 
CEB/JARDIM DE INFÂNCIA DE COSTAS E JARDIM DE INFÂNC IA DE A-DOS-PRETOS 
N.º 2880/01 Na deliberação N.º 2420/01, de 3 de Outubro de 2001, torna-se necessário 
proceder-se a algumas rectificações à deliberação. 

Assim: 
No assunto em epígrafe, (página .001749-(34)), onde se lê  “... com destino ao 

apetrechamento da escola do 1.º CEB / Jardim de Infância de Costas e Jardim de Infância 
de A-Dos-Barbas .” deverá ler-se  “... com destino ao apetrechamento dos Jardins de 
Infância de Costas e Jardim de Infância de A-Dos-Barbas.” 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar a rectif icação acima referida. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 

PRESERVAÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – APOIO ÀS  CEFF’S – 
MUNICIPAIS – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – RECTIFICAÇÃO  
N.º 2881/01 Na sequência da deliberação N.º 1409/01de 30.05.01 e tendo em conta o 
protocolo de colaboração assinado no passado dia 18 de Junho corrente, entre a CNEFF e 
a CEFF MUNICIPAL; considerando ainda que a verba que estava prevista para os tanques 
da Pista do falcão será comparticipada em programa próprio, procede-se à rectificação da 
deliberação acima referida, da seguinte forma: 

“Sobre a verba atribuída a esta Autarquia no âmbito das candidaturas para 2001, 
propõe-se a respectiva transferência da seguinte forma: 
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1. PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURAS FLORESTAIS – €27.558,58 - Esc: 
5.525.000$00 
Juntas de Freguesia – Amor, Arrabal, Azoia, Barosa, Cortes, Maceira, Monte 
Redondo, Ortigosa: 

A transferir equitativamente Esc: 690.625$00 para cada Junta de freguesia, 
por acordo entre os Presidentes de Junta, para subsidiar a execução dos seguintes 
trabalhos: 

1.1 Freguesia de Amor, lugar de Coucinheira – regularização de pavimento e 
abertura de valas – extensão: 1.000 mts. 

1.2 Freguesia de Arrabal, lugar de Soutocico – alargamento de caminho florestal 
– extensão: 1.800 mts. 

1.3 Freguesia de Azóia, lugar de Vale do Horto – execução de caminho florestal 
– extensão: 500 mts. 

1.4 Freguesia de Barosa, lugar de Vale Frade – ligação em zona de floresta 
densa – extensão: 1.000 mts. 

1.5 Freguesia de Cortes, lugar de Vale de Mata – abertura e alargamento de 
caminho – extensão: 1.950 mts. 

1.6 Freguesia de Maceira, lugar de Casalinho – ligação de mancha florestal – 
extensão: 1.000 mts. 

1.7 Freguesia de Monte Redondo, lugar de Casal Novo – execução de caminho 
florestal – extensão: 1.300 mts. 

1.8 Freguesia de Ortigosa, lugar de Carvalhais – execução de caminho florestal 
– extensão: 300 mts. 

2. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA MÓVEL MOTORIZADA –  €16.959,13 - Esc: 
3.400.000$00 
A transferir para: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Leiria, através de protocolo a celebrar entre as partes.” 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, aprovar a 
respectiva rectificação à deliberação e autorizar a s respectivas transferências da 
forma referida em epígrafe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PREVENÇÃO E COMBATE DOS FOGOS FLORESTAIS – AQUISIÇÃ O E MONTAGEM DE 
MOTOBOMBA NO PONTO DE ÁGUA DO FALCÃO – TRANSFERÊNCI A DE VERBA – 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE  LEIRIA 
N.º 2882/01 Foi proposto à CNEFF a adequação da pista do Falcão para possível 
abastecimento de água a aeronaves, particularmente aviões ligeiros de combate a 
incêndios. 

Para tornar possível estas operações foi proposto à mesma organização a 
subsidiação de tal operação, particularmente no que toca à criação de um ponto de água. 

Em face das particularidades do aeródromo no que toca à propriedade, optou-se 
por instalar tanques movíveis, metálicos com capacidade de 50 m3 e com sistemas de 
bombagem por moto-bomba diesel de grande capacidade. 
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Este trabalho ficou a cargo da corporação dos Bombeiros Voluntários de Leiria, 
tendo sido apresentada uma factura de dois tanques metálicos à CML, incluindo nestes 
trabalhos de adaptação.. 

Do conjunto releva-se ainda a inexistência da respectiva central de bombagem 
que ficou igualmente a cargo da mesma corporação de bombeiros e que no Verão anterior 
se serviu provisoriamente de uma bomba não adequada ao tipo de serviço. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, transferir para a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de  Leiria o valor de €2.743,39 
(550.000$00) para adquirir a central de bombagem in cluindo uma mota-bomba diesel e 
autorizar o pagamento da Factura n.º 10867 no valor  de €3.491,58(700.000$00) 
referente ao fornecimento de dois tanques e os resp ectivos trabalhos de adaptação. 

** 

PREVENÇÃO E COMBATE AOS FOGOS FLORESTAIS LIMPEZA DE  PONTO DE ÁGUA 
NA FREGUESIA DE CORTES – TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA  DE FREGUESIA DE 
CORTES 
N.º 2883/01 A coberto do programa de apoio à execução de infra-estruturas florestais, foi 
colocada à CNEFF regional em programa especifico a construção de um ponto de agua no 
rio Lis, aproveitando as potencialidades naturais do rio na Zona das Fontes freguesia de 
Cortes. 

Os trabalhos decorreram subsidiados pelo programa de infra-estruturas da 
CNEFF, tendo sido subsidiados com um montante de €3.444,82 (690 625$00), constando os 
trabalhos das seguintes tarefas: 

1. Remoção de 1500 m3 de areais de aluvião resultantes de assoreamento 
2. Desvio das linhas de alta tensão a fim permitir a manobras dos helicópteros  
3. Montagem de novas barreiras de madeira para aumento da cota do açude. 

Em face da insuficiência de verbas para completar tal programa, foram 
executadas as obras acima referidas ficando para posterior execução os trabalhos de 
remoção de terras, que foram concentradas num terreno particular, no decurso de tais 
tarefas. 

Colocado o problema de apoio ás infra-estruturas de apoio aéreo à CNEFF pela 
CEFF Municipal, particularmente as obras do aeródromo do Falcão, foi igualmente solicitado 
apoio ao delegado regional da CNEFF, para a remoção de tais terras, permitindo assim que 
estas não venham em caso de extrema cheia a assorear novamente o local objecto de 
obras. Assim feita a perspectiva de custos para a remoção de terras, a CNEFF, fez incluir no 
subsidio objecto do Oficio CNEFF 348/01 de 12 SET, uma verba de €1.745,79 (350 
000$00), ficando o restante do montante do subsídio destinado ao apoio para equipamento 
e instalação dos tanques aéreos no aeródromo do Falcão, sendo que o programa  perfaz um 
montante global de €7.980,77 (1.600 000$00). 

No que toca à limpeza das terras removidas do ponto de água das Cortes, 
propõe-se que seja transferida a verba de €1.745,79 (350.000$00), para os cofres da dita 
freguesia, contra a apresentação dos respectivos documentos de despesa. 
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A Câmara delibera, por unanimidade transferir para a Junta de Freguesia 
de Cortes o valor de €1.745,79 (350.000$00) para ap oio à limpeza das terras removidas 
do ponto de água das Cortes, contra a apresentação dos respectivos documentos de 
despesa. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

CEDÊNCIA DE 2 CÂMARAS FRIGORÍFICAS COM 4 LUGARES DA  EX-SALA DE 
AUTÓPSIAS DO CEMITÉRIO DE LEIRIA PARA O GABINETE MÉ DICO-LEGAL DE 
LEIRIA 
N.º 2884/01 Presente o ofício do Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra n º 
4059/SAG de 21/08/2001, a solicitar autorização para o transporte das câmaras frigoríficas 
do Cemitério para as instalações do Gabinete Médico - Legal de Leiria, sendo o transporte 
da responsabilidade do referido Instituto. 

A Câmara Municipal de Leiria, considerando que as 2  câmaras frigoríficas 
(módulo monobloco com sistema frigorífico, equipada s com quadro eléctrico e 
controlo automático com 2 lugares e duas portas cad a, para recolha e armazenagem 
de cadáveres), inventariadas com os n.º 4864 e 4865 , se encontravam deslocadas para 
os fins a que se destinam e sem utilidade, dado que  a sala de autópsias mudou de 
local, delibera por unanimidade ceder para o Gabine te Médico-Legal de Leiria as 
referidas câmaras frigoríficas devendo ficar assegu radas as necessidades do 
Concelho de Leiria. 

Mais delibera ordenar aos Serviços de Património pa ra procederem ao 
abate das 2 câmaras frigoríficas e à elaboração do respectivo auto de cessão, para se 
regularizar o respectivo processo, ficando o encarg o da transferência da 
responsabilidade do Instituto de Medicina Legal de Coimbra. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

REQUERIMENTO APRESENTADO POR CARMINA DUARTE CABAÇA,  RELATIVO À 
VENDA DA CASA N.º 3 – RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA –  BAIRRO DAS 
ALMUINHAS – MARRAZES 
N.º 2885/01 Presente o requerimento formulado por Carmina Duarte Cabaça, relativo á 
alienação da casa n.º 3 do Bairro das Almuinhas, sito na freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
mandar certificar que autoriza a venda do imóvel, a o abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19º do Dec-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro,  e que não pretende exercer o 
direito de preferência na referida alienação.  

Por ultimo, delibera nos termos do disposto no arti go 20.º do mesmo 
diploma legal, advertir a requerente de que deverá informar a Câmara Municipal sobre 
a identificação do adquirente. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA DE BTT “LEIRIA BIK E 2001” DA ARD 
OUTEIROS DA GÂNDARA 
N.º 2886/01 Presente o ofício da Associação Recreativa e Desportiva Outeiros da 
Gândara , no qual solicitou à Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização de prova 
de BTT, “LEIRIA BIKE 2001”. Propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a 
atribuição de um apoio financeiro de €498,80 (100.000$00) para fazer face às despesas da 
prova. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do nº1, 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, de 
acordo com a alínea b), do n.º2, do art.º 20.º da s upracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Set embro, atribuir à Associação 
Recreativa e Desportiva Outeiros da Gândara um subs ídio no valor de €498,80 
(100.000$00). 

** 

PROTOCOLO COM O NÚCLEO DE DESPORTOS MOTORIZADOS – P ROGRAMA 
APRENDER A CONDUZIR 
N.º 2887/01 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  foi presente o Protocolo que 
abaixo se transcreve: 

“Aprender a Conduzir” 

PROTOCOLO 

No seguimento do trabalho realizado em parceria pela Escola Afonso Lopes Vieira, Câmara 
Municipal de Leiria (Divisão de Desporto) e Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria foi 
desenvolvido um programa que visa junto de alunos do ensino básico e secundário a sua 
formação como futuros condutores, procurando conjugar uma iniciação ao karting com a 
Educação Rodoviária. Este programa foi validado durante o ano lectivo de 2000/2001 pelos 
alunos da Escola Afonso Lopes Vieira tendo-se concluído que poderia ser extensível a todas 
as Escola do Ensino Básico e Secundário do Concelho, o que tendo em consideração os 
elevados custos que a utilização destes equipamentos acarreta e que nem as escolas , nem 
o Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria têm capacidade de suportar , justifica o 
presente protocolo entre : 

A Câmara Municipal de Leiria, adiante designada por CML, com sede em Leiria, 
representada pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª. Isabel Damasceno 
Campos Costa, na qualidade de primeiro outorgante; 

e 

O Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, adiante designado por NDML, com sede em 
Leiria, representado pelo Presidente da Direcção, Sr. Pedro Mendes Alves, na qualidade de 
segundo outorgante é celebrado o presente protocolo, nos termos e com as cláusulas 
seguintes: 
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1.ª 

(OBJECTO) 

O protocolo tem como objectivo proporcionar utilização do Kartódromo Internacional do 
Milagres e dos Kartings a alunos do Ensino Básico e Secundário do Concelho de Leiria, 
aderentes ao programa Aprender a Conduzir. 

2.ª 

(OBRIGAÇÕES DA CML) 

Divulgar o Projecto junto das Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundárias e  
do Concelho de Leiria. 

Assegurar o transporte dos alunos (até um máximo de 30 alunos por sessão) até ao local 
das sessões (Kartódromo dos Milagres) e de regresso ao local de origem, de acordo com 
calendário e horário a acordar entre o NDML, as Escolas/alunos aderentes ao Projecto e a 
CML. 

Receber as fichas de inscrição das Escolas/alunos que adiram ao Projecto. 

Comparticipar no financiamento do Projecto atribuindo mensalmente €10 (2.000$00) por 
cada aluno participante, até um máximo de  €1.000 (200.000$00). 

3.ª 

(OBRIGAÇÕES DO NDML) 

O NDML obriga-se a : 

Providenciar um enquadramento técnico qualificado, assegurando a responsabilidade 
técnico-pedagógica das actividades práticas. 

Disponibilizar as suas instalações desportivas e o material desportivo necessário, 
nomeadamente garantindo no mínimo 1 kart para cada 2 alunos, num total de 15 karts, 
todas as Quartas–Feiras . 

Trimestralmente efectuar e enviar à CML relatório da actividade desenvolvida, 
nomeadamente referindo aspectos de assiduidade e de aderência ao Projecto em geral, 
assim como salientando aspectos mais e menos positivos e propostas de alterações. 

4ª 

(DURAÇÃO DO PROTOCOLO) 

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 1 de Dezembro de 2001 e 30 de 
Junho de 2002. 

5ª 

(CASOS OMISSOS) 

Todas as normas necessárias à boa execução do protocolo e nele não contempladas, serão 
acordadas entre os dois outorgantes e celebrados os competentes aditamentos a este 
documento, se assim se entender como necessário.” 

Analisado o Protocolo em epígrafe a Câmara delibera  por unanimidade, 
aprová-lo e conceder poderes à Senhora Presidente p ara outorga do mesmo. 
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PAAD / INFRA-ESTRUTURAS (CANDIDATURA DEZEMBRO 2001)  
N.º 2888/01 Decorrerá de 1 a 31 de Dezembro de 2001 o período de apresentação de 
candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-estruturas para a 
atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria de infra-
estruturas desportivas. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

- ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 
candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro da Juventude e Desporto para a época 
desportiva 2001/2002; 

- 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 maioria com a abstenção dos 
Senhores Vereadores António José de Almeida Sequeir a e Dr. Acácio Fernando dos 
Santos Lopes de Sousa, concordar com a abertura do período de apresentação de 
candidaturas aos apoios municipais para a construçã o, conservação e melhoria das 
infra-estruturas desportivas, bem como afixar Edita l nos lugares públicos do 
costume. 

** 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE CLUBES – RECTIFICAÇÃO À  DELIBERAÇÃO N.º 
1714/01 DE 01/07/04 
N.º 2889/01 A deliberação acima mencionada, relativa ao Programa de Modernização de 
Clubes saiu com algumas incorrecções, nomeadamente no ponto 1 alínea a) e b) e ponto 2 
– Internet. 

Assim, a redacção da deliberação é alterada e substituída na íntegra pela seguinte: 

No âmbito das candidaturas feitas pelos Clubes/Colectividades do Concelho de Leiria aos 
apoios previstos no Programa de Modernização de Clubes, propõe o Sr: Vereador do 
Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, a atribuição dos seguintes apoios: 

1. COMUNICAÇÕES 
a) Instalação de Linha Telefónica e respectivo tele fone , aos seguintes Clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

CC Amigos do Vale ARRABAL 
CRD Soutocico ARRABAL 

ARCD Alcogulhe AZOIA 
G Alegre e Unido BAJOUCA 
Cl. Atl. Barreira BARREIRA 

GDR Bidoeirense BIDEIRA DE CIMA 
ACR Soutos CARANGUEJEIRA 

Ass. Caça Pesca 
Caranguejeira CARANGUEJEIRA 

GD Carreirense CARREIRA 
C Caçadores Chainça CHAINÇA 

CPCR Cortes CORTES 
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ADCR Bairro Anjos LEIRIA 
Clube Veteranos do Lis LEIRIA 

Hóquei Clube Leiria LEIRA 
JD do Lis LEIRIA 

Núcleo Sportinguista de 
Leiria LEIRIA 

AC Recreativo A-Dos-
Pretos MACEIRA 

ACR Maceirinha MACEIRA 
ARC de Vale Salgueiro MACEIRA 

CCR do Arneiro MACEIRA 
CCR Cavalinhos MACEIRA 

S Columbófila  “Asas de 
Maceira - Liz” MACEIRA 

U Académica Maceira MACEIRA 
ARDO Gândara MARRAZES 
GRAC  Janardo MARRAZES 
ADR da Mata MILAGRES 

GR dos Milagres MILAGRES 
ACRDC Sismaria MONTE REDONDO 
GDR Casal Novo MONTE REDONDO 
Ribaliz Futebol C ORTIGOSA 
GDR Parceiros PARCEIROS 
CSP Paulo VI POUSOS 

TOTAL: 32 linhas telefónicas e 32 telefones. 

Nesta área a Câmara Municipal de Leiria comparticipará na aquisição e instalação da linha 
telefónica e telefone mediante a apresentação de documento comprovativo de despesa, 
bem como a assinatura mensal do serviço telefónico durante os doze primeiros meses após 
a instalação. 

b) Instalação de Fax, aos seguintes clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

CC Amigos do Vale ARRABAL 
CRD Soutocico ARRABAL 

ARCD Alcogulhe AZOIA 
G Alegre e Unido BAJOUCA 

BARDEC – Barreira BARREIRA 
Cl. Atl. Barreira BARREIRA 
ALR Picheleiro BAROSA 
GDR Boavista BOAVISTA 
ACR Soutos CARANGUEJEIRA 

Ass. Caça Pesca 
Caranguejeira CARANGUEJEIRA 

GD Carreirense CARREIRA 
C Caçadores Chainça CHAINÇA 

ADCR Bairro Anjos LEIRIA 
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Clube Académico de Leiria LEIRIA 
Hóquei Clube Leiria LEIRA 
Moto Clube de Leiria LEIRIA 

Núcleo Sportinguista de 
Leiria LEIRIA 

ACR do Arnal MACEIRA 
ARCD Porto do Carro MACEIRA 

ARC de Vale Salgueiro MACEIRA 
CCR do Arneiro MACEIRA 
CCR Cavalinhos MACEIRA 

CPR A-do Barbas MACEIRA 
CPR Pocariça MACEIRA 

S Columbófila  “Asas de 
Maceira - Liz” MACEIRA 

ARDO Gândara MARRAZES 
GRAC Janardo MARRAZES 

Modelis MARRAZES 
ADR da Mata MILAGRES 

GR dos Milagres MILAGRES 
CP Monte Real MONTE REAL 

ACRDC Sismaria MONTE REDONDO 
GDR Casal Novo MONTE REDONDO 
Ribaliz Futebol C ORTIGOSA 
GDR Parceiros PARCEIROS 
CSP Paulo VI POUSOS 

GR Amigos da Juventude POUSOS 

ACD Santa Bárbara SOUTO DA 
CARPALHOSA 

TOTAL: 38 faxes. 

Os faxes serão adquiridos pela Câmara Municipal de Leiria e disponibilizados de imediato 
aos clubes. A instalação dos faxes fica a cargo dos clubes devendo os mesmos ser 
levantados na Divisão de Desporto. 

2. INFORMATIZAÇÃO 

a) Atribuição de 1 computador , aos seguintes clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

CRC 22 Junho AMOR 

GDR Bidoeirense BIDOEIRA DE 
CIMA 

CPCR Cortes CORTES 
Ateneu Desp. Leiria LEIRIA 
Clube Judo Dragão LEIRIA 

CETL LEIRIA 
JD do Lis LEIRIA 

União Desportiva de Leiria LEIRIA 
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AC Recreativo A-dos-
Pretos MACEIRA 

ACR Maceirinha MACEIRA 
CPR Pocariça MACEIRA 

U Académica Maceira MACEIRA 
AC Sismaria MARRAZES 

SC Leiria e Marrazes MARRAZES 
Juventude Vidigalense POUSOS 

GR Amigos da Paz POUSOS 
TOTAL: 16 Computadores. 

Os computadores (com modem interno para ligação à internet) serão adquiridos pela 
Câmara Municipal de Leiria e disponibilizados de imediato aos clubes. 

b) Atribuição de 1 impressora , aos seguintes clubes: 

CLUBE FREGUESIA 

CRC 22 Junho AMOR 
GDR Bidoeirense BIDEIRA DE CIMA 

Clube Académico de Leiria LEIRIA 
CETL LEIRIA 

JD do Lis LEIRIA 
União Desportiva de Leiria LEIRIA 

AC Recreativo A-dos-
Pretos MACEIRA 

ACR Maceirinha MACEIRA 
CPR Pocariça MACEIRA 

GR Amigos da Paz POUSOS 
TOTAL:10 impressoras. 

As impressoras serão adquiridas pela Câmara Municipal de Leiria e disponibilizados de 
imediato aos clubes. 
3. RECURSOS HUMANOS 

a) Funcionário administrativo: 

CLUBE FREGUESIA 

GDR Bidoeirense BIDOEIRA 
Clube Académico de Leiria LEIRIA 

JD do Lis LEIRIA 
Sc Leiria e Marrazes MARRAZES 

Centro Internacional de 
Ténis L.  POUSOS 

GDR Monte Redondo M. REDONDO 
TOTAL: 6 funcionários administrativos. 
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Quadro 1 – Com o apoio do IEFP 

Nesta área deverão os clubes contactar o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
para a contratação de um funcionário administrativo no âmbito dos seus programas 
específicos. A Câmara Municipal de Leiria assegurará o subsídio de transporte, subsídio de 
alimentação e seguro. 

Quadro 2 – Sem o apoio do IEFP 

O quadro 2 só se aplica se se esgotarem as possibilidades de apoio do quadro 1. 

Nesta área a Câmara Municipal de Leiria comparticipa com: 

- 75% do salário mais o seguro, no primeiro ano; 

-  50% do salário mais seguro, no segundo ano; 

- 25% do salário mais seguro, no terceiro ano, se o contrato for a termo certo; 

-  50% do salário mais seguro, no terceiro ano, se o contrato for sem termo; 

- 25% do salário mais seguro, no quarto ano, se o contrato for sem termo. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade aprovar a 
respectiva rectificação. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE CARANGUEJEIRA – “CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DESPORTI VO EM SOUTOS” 
N.º 2890/01 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de 
uma informação do GAV na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais no 
valor de €27.439,47 (5.501.120$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s acordados no valor de €27.439,47  
(5.501.120$00) + IVA, devendo dar-se conhecimento à  Junta de Freguesia de 
Caranguejeira. 

** 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE PARCEIROS – “CONSTRUÇÃO DE UMA SALA POLIVALENTE NO JARDIM DE 
INFÂNCIA DE PERNELHAS” 
N.º 2891/01 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do GAV na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais no 
valor de €17.337,84 (3.475.924$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s acordados no valor de €17.337,84 
(3.475.924$00) + IVA, devendo dar-se conhecimento à  Junta de Freguesia de 
Parceiros. 

** 
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PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE AMOR – ALTERAÇÃO DO OBJECTO 
N.º 2892/01 Presente o ofício ENT-2000/025159 da Junta de Freguesia de Amor, onde se 
solicita a alteração do objecto do Protocolo de Delegação de Competências, aprovado pela 
Assembleia Municipal de 22 de Fevereiro de 2001, como “Pavimentação da Travessa 
Gabriel Gil, Travessa dos Sapateiros, Rua do Plátano, Rua da Pedrulheira e Rua da Igreja, 
em Amor; Rua da Aldeia, Travessa da Aldeia, Rua das Maias, Rua da Portela, Rua da 
Amieira (1.ª fase), Rua do Ribeiro (1.ª fase) e Travessa da Rua Central, em Casal dos 
Claros/Coucinheira; Rua da Velha, Travessa Vale D'Água e Rua Vala Real, em Barreiros",  
para "Pavimentação da Travessa Gabriel Gil, Travessa dos Sapateiros e Rua da Igreja, em 
Amor; Rua da Aldeia, Travessa da Aldeia, Rua das Maias, Rua da Portela, Rua da Amieira 
(1.ª fase), Rua do Ribeiro (1.ª fase) e Travessa da Rua Central e Travessa do Barreiras, em 
Casal dos Claros/Coucinheira; Travessa Vale D'Água, Beco da Dourada, Travessa do 
Carvalheiro, Travessa D. Dinis, Rua das Pedrinhas e Rua da Poçal, em Barreiros; Rua do 
Norte e Rua do Sol (1.ª fase), em Casal Novo". 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de rectificar a 
alteração do objecto constante do Protocolo aprovad o na sessão da Assembleia 
Municipal de 22 de Fevereiro de 2001, conforme acim a discriminado, mantendo-se 
todas as demais condições. 

Mais delibera submeter esta proposta de alteração d o objecto do Protocolo 
à aprovação da Assembleia Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (CULT.46-24 ) 
N.º 2893/01 Presente os pedidos das entidades a seguir indicadas a solicitar a cedência 
das instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

- CENTRO DE DESPORTO, CULTURA E RECREIO DOS CTT  – dia 22 de 
Dezembro, para realização de Festa de Natal. 

- ESCOLAS DA MACEIRA  – dia 14 de Dezembro, para realização de Festa 
de Natal. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber a por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva às entidades requerentes, a 
expensas da Câmara. 

** 

NOITES DE JAZZ DA SAMP 
N.º 2894/01 Pela Divisão da Cultura foi presente a informação que abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 111/2001- 26/11/2001 

Assunto: Subsídio à Sociedade Artística e Musical dos Pouso s 

Presente na Divisão da Cultura ofício da Sociedade Artística Musical dos Pousos solicitando 
apoio financeiro para o projecto “Noites de Jazz SAMP”, que decorrerá de 19 a 21 de 
Dezembro p.f.. 
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Analisado o pedido e tendo em conta o trabalho desenvolvido desde 1999, que tem sido 
alvo de parceria entre a SAMP, a Associação de Filarmónicas e a Câmara Municipal nas 
suas anteriores edições, com inegável sucesso junto das camadas jovens das escolas de 
música do concelho, propomos que se atribua a verba de €2.992,79 (600.000$00), para 
pagamento aos músicos do Quinteto de Pedro Moreira, que ministrarão o presente 
seminário. 

A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 111/20 01 da Divisão da 
Cultura sobre apoio financeiro  à Sociedade Artísti ca Musical dos Pousos com o 
seminário “Noites de Jazz SAMP”, a ter lugar de 19 a 21 de Dezembro e tendo em 
conta o relevante papel cultural da Associação na d ivulgação e prática deste género 
musical entre os  alunos das escolas de música do C oncelho, delibera por 
unanimidade, no âmbito da Lei n.º 169/99 de 18 de S etembro, alínea b) do n.º 4 do art.º 
64.º, atribuir a verba de €2.992,79 (600.000$00), p ara suporte das despesas com os 
músicos do Quinteto de Pedro Moreira. Mais delibera  executar cartaz de divulgação. 

** 
PONTO NÚMERO QUINZE 

IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES EMPRESARIAIS DO CONCELHO DE  LEIRIA – 
PROTOCOLO 
N.º 2895/01 Pelo Senhor Vereador Eng.º Pedro Faria apresentou a minuta do Protocolo 
que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 

PRIMEIRA OUTORGANTE: Câmara Municipal de Leiria, representada pela sua Presidente, 
Dra. Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 

SEGUNDA OUTORGANTE: NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, 
representado pelo seu Presidente da Direcção, Eng.º José Ribeiro Vieira 

TERCEIRA OUTORGANTE: AEP – Associação Empresarial da Região de Leiria, 
representado pelo seu Administrador, Prof. Doutor Luís Francisco Valente de Oliveira 

QUARTA OUTORGANTE : IPE – Investimentos e Participações Empresariais, SA, 
representada pela sua Vice-Presidente do Conselho de Administração, Dra. Maria José 
Marrafinha Pardana Constâncio 

Tendo em conta os seguintes considerandos: 

Considerando que se impõe expandir as áreas destinadas à fixação de empresas no 
concelho de Leiria, dotando-as de condições e infra-estruturas adequadas à localização e 
instalação de actividades empresariais; 

Considerando o empenhamento da Câmara Municipal de Leiria e da NERLEI – Associação 
Empresarial da Região de Leiria, como entidade representativa do sector empresarial, no 
reforço do tecido empresarial do município de Leiria; 

Considerando que a AEP – Associação Empresarial de Portugal e o IPE – Investimentos e 
Participações Empresariais, SA, actuando sempre no exercício das funções conferidas pelo 
presente protocolo, através da sua participada Parque-Invest – Sociedade Promotora de 
Parques Industriais, SA, de que são os únicos accionistas, têm como objectivo a 
disponibilização de parques empresariais muito qualificados que contribuam para o 
desenvolvimento económico do país; 
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Considerando que uma das atribuições conferidas aos municípios pela Lei n.º 159/99, de 14 
de Setembro, é a promoção do desenvolvimento; 

Considerando que o projecto que o presente protocolo visa concretizar tem em si implícita 
uma preocupação de cariz social e regional do desenvolvimento empresarial; 

Decidem as partes intervenientes celebrar o presente protocolo, o qual se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer os termos em que será promovida a 
implantação dos Parques Empresariais do concelho de Leiria. 

Cláusula Segunda 

Representação 

As Terceira e Quarta Outorgantes actuarão sempre no exercício das funções conferidas 
pelo presente protocolo, através da sua participada Parque-Invest – Sociedade Promotora 
de Parques Industriais, SA. 

Cláusula Terceira 

Sociedade gestora 

1. As Outorgantes acordaram em constituir uma Sociedade Gestora de Parques 
Empresariais, como a forma de sociedade anónima, denominada GestinLeiria – 
Parques Empresariais de Leiria, SA., adiante designada por Sociedade Gestora, cujo 
objectivo será “a construção, promoção, comercialização e gestão de Parques 
Empresariais no Concelho de Leiria”. 

2. A Sociedade gestora terá um Capital Social inicial de €500.000, dos quais 50% 
subscrito pela Parque-Investe, 20% pela Câmara Municipal de Leiria e 30% pela 
NERLEI. 

Cláusula Terceira 

Competências da Sociedade Gestora 

1. As outorgantes acordam em que competirá à Sociedade Gestora a construção, 
promoção e comercialização dos lotes infra-estruturados dos Parques Empresariais 
nas condições que venha a considerar adequadas, bem como assegurar a gestão 
dos referidos Parques Empresariais. 

2. Em concretização do disposto no número anterior, competirá à Sociedade Gestora, 
designadamente: 

a) Promover a realização de estudos de localização e implantação de Parques 
Empresariais no Concelho de Leiria; 

b) Negociar e adquirir os terrenos ou outros imóveis a afectar aos Parques 
Empresariais a criar ou a desenvolver; 

c) Promover a elaboração de estudos de viabilidade económica-financeira e 
candidaturas a sistemas de incentivo; 
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d) Promover a elaboração dos projectos e a execução das obras de infra-
estruturação necessárias à instalação dos Parques Empresariais; 

e) Providenciar a instalação dos equipamentos principais que qualifiquem os parques 
empresariais, contratualizando a sua instalação e gestão, nomeadamente de ETAR’s 
e sistemas de cogeração de energia; 

f) Instruir os respectivos processo de licenciamento; 

g) Elaborar os Regulamentos dos Parques Empresariais que estabelecerão as 
regras da sua utilização; 

h) Promover os Parques Empresariais, elaborando e executando os respectivos 
planos promocionais; 

i) Comercializar os Parques Empresariais, alienando, arrendando ou cedendo lotes 
de terreno, edifícios ou espaços para a instalação de empresas; 

j) Contratualizar serviços à gestão e funcionamento corrente dos Parques 
Empresariais, nomeadamente, serviços de gestão e manutenção das infra-
estruturas, equipamentos e áreas comuns, serviços de vigilância, segurança, 
logística, postais, suportes a sistemas de informação e comunicação e outros 
julgados convenientes aos funcionamento dos Parques Empresariais; 

k) Gerir os Parques Empresariais que venham a ser criados. 

Cláusula Quinta 

Obrigações da Primeira Outorgante 

1- Com vista à execução dos projectos relativos aos Parques Empresariais, a Primeira 
Outorgante obriga-se, no âmbito da Sociedade gestora a constituir, a: 

a) Apresentar candidaturas aos sistemas de apoio comunitário que existirem para 
infra-estruturação dos Parques Empresariais; 

b) Apoiar as negociações para a aquisição dos terrenos ou outros imóveis para a 
instalação dos Parques Empresariais; 

c) Assegurar a execução, fora dos Parques Empresariais, das infra-estruturas 
públicas, designadamente os acessos, saneamento básico e rede de águas, 
necessárias à construção dos Parques Empresariais e respectiva manutenção; 

d) Apreciar e dar parecer sobre os regulamentos dos Parques Empresariais que lhe 
forem submetidos; 

e) Licenciar a localização de empresas no concelho apenas com idêntico nível de 
exigência ao colocado aos clientes dos Parques Empresariais referidos neste 
protocolo. 

2- A primeira outorgante obriga-se a atribuir à sociedade gestora constituir o direito de 
preferência na concretização de qualquer parque empresarial ou loteamento 
industrial que ela, primeira outorgante, por si ou através de terceiras entidades, se 
proponha implantar. Para tanto, será formalmente interpelada a sociedade gestora. 
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Cláusula Sexta 

Obrigações e Atribuições da Segunda Outorgante 

1. Com vista à execução dos projectos relativos aos Parques Empresariais, a Segunda 
Outorgante obriga-se, no âmbito da Sociedade gestora a constituir, a: 

a) Colaborar na elaboração de estudos de localização e implantação de Parques 
Empresariais no Concelho de Leiria; 

b) Apoiar as diligências que forem efectuadas no sentido do financiamento do 
projecto no âmbito dos sistemas de apoio que existirem; 

c) Divulgar e promover a captação de empresas para os Parques Empresariais do 
concelho de Leiria 

2. As Outorgantes desde já acordam em que o Conselho de Administração contrate, 
em nome da Sociedade e com a NERLEI, a prestação de serviços desta última, nas 
sua áreas de competência especializada no domínio dos serviços associativos de 
apoio às empresas, desde que em condições de competitividade face ao mercado. 

Cláusula Sétima 

Obrigações e Atribuições da Terceira e Quarta Outor gantes 

1. Com vista à execução dos projectos relativos aos Parques Empresariais, a Terceira 
e Quarta Outorgantes obrigam-se, no âmbito da Sociedade Gestora a constituir, a: 

a) Colaborar na elaboração de estudos de localização e implantação de Parques 
Empresariais no Concelho de Leiria; 

b) Apoiar as diligências que forem efectuadas no sentido do financiamento do 
projecto no âmbito dos sistemas de apoio que existirem; 

c) Divulgar e promover a captação de empresas para os Parques Empresariais do 
concelho de Leiria. 

2. As Outorgantes desde já acordam em que o Conselho de Administração contrate, 
em nome da Sociedade e com a Parque-Invest, a prestação de serviços desta 
última, nas suas áreas de competência especializada no domínio dos Parques 
Empresariais, desde que em condições de competitividade face ao mercado. 

Cláusula Oitava 

Revisão do Protocolo 

O presente protocolo poderá ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula Nona 

Período de Vigência 

O presente protocolo entra em vigor nesta data e manterá a sua vigência enquanto não for 
denunciado por qualquer das outorgantes com antecedência mínima de 12 meses para a 
data do efeito da denúncia. 

O presente protocolo exprime fielmente a vontade das outorgantes pelo que vai por elas ser 
assinado de forma esclarecida e de boa fé. 
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Feito em quadriplicado ficando cada um dos exemplares na mão de cada uma das 
outorgantes.” 

A Câmara depois de analisar o Protocolo em epígrafe  delibera por 
unanimidade, aprová-lo e concederes poderes à Senho ra Presidente para Outorga do 
mesmo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

ESTUDO DE REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO REGULAMENT O INTERNO E DO 
QUADRO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA – A DJUDICAÇÃO 
N.º 2896/01 A Senhora Presidente informou que de acordo com o projecto de decisão 
(intenção de adjudicação), o Estudo em epígrafe será adjudicado a Germe – Consultores 
Associados, Ld.ª, pelo valor de €36.911,04 (7.400.000$00), acrescido de IVA. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE MILAGRES 
N.º 2897/01 Retirado. 

** 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BOA VISTA 
N.º 2898/01 Retirado. 

** 

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

- CEDÊNCIA DO PAVILHÃO DA GÂNDARA PARA SESSÃO DE 
ESCLARECIMENTO SOBRE A CRIAÇÃO DA FREGUESIA “TERRAS  DO 
LIS” 

- AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 2 40 M2, 
EM BREJO – FREGUESIA DE MARRAZES 

- PAGAMENTOS 

** 
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CEDÊNCIA DO PAVILHÃO DA GÂNDARA PARA SESSÃO DE ESCL ARECIMENTO 
SOBRE A CRIAÇÃO DA FREGUESIA “TERRAS DO LIS” 
N.º2899/01 Presente o Fax com o n.º de entrada 33785, da Comissão Conjunta da 
Gândara dos Olivais e Sismaria para a criação da Freguesia, propõe o Sr. Vereador Dr. 
Paulo Rabaça , ceder o Pavilhão da Gândara para a realização de uma sessão de 
esclarecimento sobre a criação da Freguesia “Terras do Lis”, organizada pela Comissão 
supracitada e com o devido acordo do Atlético Clube da Sismaria, utilizador regular da 
Instalação Desportiva, no dia e horário solicitado, 30/11/01 das 21H30 às 23H00, através do 
fax com o n.º de entrada 33789. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade concordar com 
a cedência do Pavilhão da Gândara para a realização  da sessão de esclarecimento 
sobre a criação da Freguesia “Terras do Lis”.  

** 

AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE  TERRENO COM A ÁREA DE 240 M2, INSCRITO NA 
MATRIZ PREDIAL RÚSTICA COM O N.º 4397, SITUADO EM B REJO – FREGUESIA DE 
MARRAZES.  
N.º 2900/01 No seguimento da deliberação N.º 2295/0 1 de 2001/09/19, a Câmara 
deliberou por unanimidade, adquirir a António da Co sta Barbeiro Júnior, casado, 
residente na Rua Campos do Liz, n.º 26, no lugar Gâ ndara dos Olivais – Marrazes, um 
prédio com 240 m2 pelo valor de €4.489,18 (900.000$ 00), prédio este inscrito na matriz 
predial rústica sob o art.º 4397 e descrito na Cons ervatória do Registo Predial sob o 
n.º 2636. 

Mais, delibera por unanimidade, autorizar o respect ivo pagamento e enviar 
ao 1.º Cartório Notarial de Leiria os documentos ne cessários para a celebração da 
Escritura Pública de Compra e Venda, e autorizar a Senhora Presidente a outorgar a 
respectiva escritura. 

** 

PAGAMENTOS (2) 
N.º 2901/01 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 21 a 28 de Novembr o correspondente às 
autorizações n.ºs 10688 a 11036, no montante de €2. 620.344,88 (525.331.982$00) 

** 
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ENCERRAMENTO 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 
presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do Departamento 
de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento de Administração Geral, aos vinte e oito dias do mês de 
Novembro do ano dois mil e um. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 
 
 


