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ACTA N.º 41 
Aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil, 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 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 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 de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para 
apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador DR. PAULO JORGE 
RABAÇA SARAIVA , não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.11.15 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

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

1064/96 ACADEMIA CULTURAL E SOCIAL DA MACEIRA 
1627/98 LUZ AZUL BAR, LD.ª 

655/99 JOSÉ RODRIGUES CARREIRA 
1441/99 JOAQUIM LUÍS MATOS FRANCO COSME 

680/00 RUI MANUEL CARVALHO BRÁS 
738/00 ORLANDO FRAGOSO BRANCO AMADO 
907/00 GOLD PORT. – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTÕES, LD.ª 

1142/00 OBRINEVES – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LD.ª 
1181/00 DINGE – CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LD.ª 
1185/00 MÁRIO DAVID AZOIA SANTOS FERREIRA 
1336/00 CONSTRUÇÕES LUZ & FAUSTINO, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO INF. N.º : 

19/00 ARNALDO DAS NEVES RODRIGUES JAULINO 
91/00 JOSÉ RODRIGUES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- RELATÓRIO DA ACTIVIDADE EXERCIDA PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS LOT. N.º S: 

18/93 MARIA PEREIRA DE SÃO JOSÉ 
11/2000 CÂNDIDO MORGADO DE SOUSA 

PONTO NÚMERO CINCO 

T 54/200 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA 
MARTINELA – ARRABAL – INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 

T 219/97 PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL - 2.ª FASE - TRABALHOS 
A MAIS E A MENOS 

T 220/97 PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE SANTA EUFÉMIA - 2.ª FASE - 
TRABALHOS A MAIS E A MENOS 
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T 47/2000 REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE SOUTO 
CARPALHOSA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL PARA A REPARTIÇÃO DOS ENCARGOS POR MAIS DE UM 
ANO ECONÓMICO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- REDE CIVITAS – REDE PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS SUSTENTÁVEIS – 
ANÁLISE DE PROPOSTA DE ADESÃO 

- TRÂNSITO NA FREGUESIA DE MARRAZES – RATIFICAÇÃO DE SINAIS 
- DOMÍNIO PÚBLICO - TRAVESSA DA VENDA VELHA - BOAVISTA 

PONTO NÚMERO SETE 

- NOVA SEDE DA AMAE - ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO 

PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 19 AO ORÇAMENTO DE 2000 
- ALTERAÇÃO N.º 17 AO PLANO DE ACTIVIADES DE 2000 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SIDFORCE, MARKETING E 
PUBLICIDADE, LD.ª 

- PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A. ALVES & DUARTE, LD.ª 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SABINO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE SANTA CATARINA DA 
SERRA - REFEITÓRIO 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE CARANGUEJEIRA - REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA) / JARDIM DE INFÂNCIA DE CRUZ 

D’AREIA - REFEITÓRIO 
- CONSELHO CONSULTIVO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – NOMEAÇÃO PELA 

CÂMARA DE UM DOCENTE PARA O CCASE 
- ISLA – BOLSAS DE ESTUDO – REGULAMENTO 
- JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DO MEIO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
- CERCILEI – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 
- JORNADAS CULTURAIS 2000 – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 

DA CML 
- EPN - ESCOLA DE PAIS NACIONAL - SUBSÍDIO 

PONTO NÚMERO ONZE 

- CONCURSO AMBIENTAR-TE 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL - ARMINDO 
MARQUES DE SÃO JOSÉ 
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PONTO NÚMERO TREZE 

- REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA 
ESCOLA EB 2,3 RAINHA ST.ª ISABEL 

- REGULAMENTODE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA 
ESCOLA EB 2,3 E SEC. DA MACEIRA 

- REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA 
ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA 

- REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO 
ESCOLA EB 2,3 CORREIA ALEXANDRA 

- APOIO À ASSOCIÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS - DELEGAÇÃO DE LEIRIA PARA 
ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL 5 DE SURDOS 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º2935/00 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  apresentou as seguintes questões: 

1- chamou a atenção para a notícia vinda nos Jornais, na qual o Técnico 
projectista para o Castelo, afirma que o estudo foi elaborado de acordo com a Câmara. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço , respondeu que também leu a notícia, e 
informou que o Técnico é o responsável pelas afirmações. 

2- desejava saber se a Av. Combatentes da Grande Guerra, este ano não teria 
iluminação na época Natalícia, visto que na cidade já está instalada toda a iluminação. 

O Senhor Vereador Eng.º Pedro Faria  informou que a colocação da iluminação 
ainda não está completa, faltando ainda alguns locais inclusive, a Av. em questão 

** 

N.º2936/00 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA apresentou as seguintes questões: 

1- Transmitiu a sua preocupação quanto às obras em curso na cidade, pois 
embora reconheça as boas intenções, há uma suportabilidade e as pessoas já estão 
saturadas. 

No seu entender a fase em que as obras começaram não foi a melhor, pelo que 
sugeriu que no período do Natal, a frente de obras ocorra noutro local, de forma a não 
prejudicarem mais os comerciantes. 

Chamou ainda à atenção para o sinal colocado na Rua João de Deus que diz: 
"Proibido o acesso pedonal - Perigo de morte" o que considerou uma interdição do acesso 
ao comércio. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que em relação ao 
Timing a programação dos trabalhos tem diversos condicionalismos como o escoamento 
das águas, e a forma como andam os colectores tem que obedecer às Leis da Hidráulica. 
Está-se a resolver o problema da drenagem da Zona Histórica que sempre deu problemas  
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Esteve desde sempre planeado que as obras em Dezembro seriam suspensas 
naquelas Ruas, que vão ficar minimamente em condições de transitar. Serão iniciados 
trabalhos noutros locais que não perturbem tanto o comércio. 

Quanto ao sinal colocado na Rua João de Deus foi colocado esta semana, por 
desrespeito constante dos peões às sinalizações no local. 

O Senhor Vereador António Sequeira  respondeu que com aquele sinal um 
peão cumpridor não se teria deslocado às lojas ali localizadas. 

A Senhora Presidente disse que era uma necessidade a sua colocação, porque 
na última reunião dos SMAS foi transmitido que uma máquina não apanhou um peão por 
acaso. 

2. informou que na Rua Almeida Henriques eliminaram o estacionamento 
aproximadamente a 30 lugares com a colocação de uma fita a delimitar o espaço e que 
deduz ser para marcar o chão com pintura, mas que devido às chuvas provavelmente não 
será executado brevemente, pelo que solicitou que fosse retirada a fita do local. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho , concordou e informou que vai 
verificar a situação. 

** 

N.º2937/00 O Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  apresentou as seguintes questões: 

1- pretendia saber se as Obras no Parque de estacionamento do Maringá 
sempre irão iniciar em Dezembro. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho , informou que as obras só se 
iniciarão em Janeiro/2001. 

2- desejava saber em que situação se encontram os processo de inquérito 
instaurados já algum tempo, pois na sua opinião quando a Justiça é tardia já não é Justiça. 

A Senhora Presidente  informou que os processos estão em curso, mas são 
processos que levam algum tempo a serem concluídos, dada a sua delicadeza e 
complexidade. 

** 
PONTO NÚMERO UM 

N.º2938/00 PROC.º. N.º 1064/96 - (fl. - 391) 
De ACADEMIA CULTURAL E SOCIAL DA MACEIRA,  com sede na Rua da 

Academia, freguesia de Maceira, solicitando a isenção do pagamento da taxa referente à 
emissão do Alvará de Licença de construção, respeitante ao edifício sede a levar a efeito no 
lugar e freguesia de Maceira, dado tratar-se de uma instituição de solidariedade social. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
autorizar a respectiva isenção, assim como outras q ue sejam devidas pelo 
licenciamento e utilização do edifício em causa, fa ce ao disposto na alínea b) do n.º 2 
do art.º 73º do Regulamento Municipal de Obras Part iculares e art.º 5º da Tabela de 
Taxas e Licenças, devendo no entanto proceder ao le vantamento do respectivo Alvará 
de Licença dentro dos prazos legalmente fixados, ap resentando os documentos 
necessários para o efeito. 
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N.º2939/00 PROC.º N.º 1627/98 - (fl. - 126) 
De LUZ AZUL BAR, LDA,  com sede em Quinta de Santo António, Lote 42 – r/c, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 9771, de 27/09/2000, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de legalização de alterações levadas a  efeito num estabelecimento de 
restauração e bebidas com espaço de dança, situado na fracção “C” – r/c dt.º do 
bloco misto sito em Quinta de Santo António, Lote 4 2, freguesia de Marrazes, ao 
abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 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, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 13/09/2000, transmitida 
através do ofício n.º 9771, de 27/09/2000, desta Câ mara Municipal. 

** 

N.º2940/00 PROC.º N.º 655/99 - (fl - 45) 
De JOSÉ RODRIGUES CARREIRA, residente em Quinta de Santo António, 

Lote 88, referente ao projecto de arquitectura de legalização de alterações levadas a efeito 
numa loja designada por fracção ”A”, localizada no Edifício Maringá – Avenida Cidade de 
Maringá, freguesia de Leiria, para estabelecimento de bebidas com dança. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na fracção acima referida, devendo  no prazo de 180 dias e para 
efeitos de licenciamento, dar cumprimento ao seguin te: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p elo Governo Civil e 
Centro de Saúde (dos quais deverá ser dado conhecim ento), nomeadamente no que 
se refere ao número de lugares que não poderá exced er 250 pessoas; 

2.º prever face ao anexo I do Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril, 
a existência do seguinte: 

2.1 bengaleiro (2.1.4); 
2.2 zona destinada a vestiários e instalações sanit árias para pessoal (3.2.1) 

e (3.2.2) respectivamente (separada da zona destina da aos utentes); 
2.3 portaria (5.1.4); 
3.º alterar a designação de copa indicada nos eleme ntos gráficos, face ao 

exposto nos elementos apresentados a 10*/10/2000; 
4.º garantir a ventilação das instalações sanitária s face ao disposto no 

art.º 87º do Regulamento Geral das Edificações Urba nas; 
5.º apresentar projecto de arquitectura reformulado , coincidente com o 

projecto de segurança aprovado pelo Serviço Naciona l de Bombeiros, nomeadamente 
quanto à porta antipânico do lado Sul; 

6.º apresentar projecto de isolamento acústico. 

** 
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N.º2941/00 PROC.º N.º 1441/99 - (fl. - ______) 
De JOAQUIM LUÍS MATOS FRANCO COSME 
Retirado. 

** 
N.º2942/00 PROC.º N.º 680/2000 - (fl. - 27) 

De RUI MANUEL CARVALHO BRÁS, residente na Rua Bernardo Oliveira 
Gordalina, n.º 17 – Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
de alterações a levar a efeito numa moradia unifamiliar, situada na Rua Bernardo Oliveira 
Gordalina - Leiria-Gare, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º os elementos gráficos e o documento de posse ap resentam 
incompatibilidade, nomeadamente quanto à área e com posição da propriedade; 

2.º o projecto indicado como existente e base do pr ojecto de alterações, 
não é compatível com o que se encontra licenciado. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar que, caso solicite a revisão  do processo e sejam 
solucionadas as questões acima indicadas, o project o carecerá ainda de consulta por 
parte da Força Aérea Portuguesa. 

** 

N.º2943/00 PROC.º N.º 738/2000 - (fl. - 27) 
De ORLANDO FRAGOSO BRANCO AMADO, residente na Rua dos 

Junqueiros, n.º 177 – Junqueiros, freguesia de Carvide, referente ao projecto de arquitectura 
de um barracão destinado a oficina, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de 
uma propriedade situada na Rua dos Camponeses – Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º a parcela a destacar não possui área suficiente  que viabilize a área 
bruta de construção proposta face ao índice de cons trução para o local, de acordo 
com art.º 47º do Regulamento do Plano Director Muni cipal - i lote (máximo) = 0,5; 
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2.º foi emitido parecer desfavorável pelo Serviço N acional de Bombeiros. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar que, caso solicite a revisão  do processo, deverá 
apresentar elementos de modo a solucionar as questõ es acima apontadas. 

Delibera ainda, dar conhecimento dos pareceres emit idos pelas entidades 
consultadas. 

** 

N.º2944/00 PROC.º N.º 907/2000 - (fl - 26) 
De GOLD PORTA – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTÕES 

SECCIONADOS E COMPONENTES LDA, com sede na Rua da Nossa Senhora das Dores, 
freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de um pavilhão destinado a 
armazém, a levar a efeito em Vale Arieiro - Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do pavilhão acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º rectificar o espaço exterior na frente do edifí cio junto ao arruamento 
face ao parecer emitido pelo ICERR – Instituto para  a Conservação e Exploração da 
Rede Rodoviária (do qual deverá ser dado conhecimen to), que refere o 
estacionamento não poder efectuar-se no local indic ado, deverá ainda prever a 
cedência de uma faixa de terreno junto à via (para alargamento desta) de modo a 
prever que a mesma disponha de uma largura de 12 m;  

1.1 o espaço a ceder acima indicado deverá ser devi damente infra-
estruturado, devendo ainda cumprir com os restantes  aspectos 
indicados na comunicação do ICERR; 

1.2 na fase de licenciamento deverá apresentar plan ta com a implantação 
da via e das cedências necessárias para o efeito. 

2.º garantir as servidões de passagem existentes; 
3.º garantir o cumprimento da alínea c) do n.º 4 do  art.º 49º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, relativame nte ao solo a impermeabilizar 
que não poderá ser superior a 80%, e, art.º 71º rel ativamente aos espaços destinados 
a estacionamento; 

4.º garantir a ventilação dos wc interiores de acor do com o art.º 87º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

5.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; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, 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  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 
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Mais delibera informar que, para posterior licencia mento de muros, deverá 
apresentar projecto devidamente elaborado com indic ação da totalidade dos alçados, 
devendo o mesmo acompanhar a topografia do terreno.  

** 

N.º2945/00 PROC.º N.º 1142/2000 - (fl - 27) 
De OBRINEVES – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LD A, com 

sede na Rua de Tomar, n.º 51 – Cardosos, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de 
arquitectura de um barracão destinado a armazém, a levar a efeito numa parcela de terreno 
a destacar de uma propriedade situada em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do barracão acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da ICERR – In stituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária e EDP D istribuição Energia, S.A. (dos 
quais deverá ser dado conhecimento); 

2.º garantir o cumprimento do Regulamento do Plano Director Municipal, 
nomeadamente alínea c) do n.º 4 do art.º 49º relati vamente ao solo a impermeabilizar 
que não poderá ser superior a 80%, e, art.º 71º no que se refere aos espaços 
destinados a estacionamento; 

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 200.000$0 0, 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  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

5.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial actualizada e 
com o ónus de não fraccionamento registado. 

** 

N.º2946/00 PROC.º N.º 1181/2000 - (fl - 38) 
De DINGE – CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA , com 

sede na Rua 25 de Abril, n.º 427, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito em Rego D’ Água, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever a cedência ao domínio público do espaço entre o edifício e o 
arruamento, para estacionamento e circulação viária  (devidamente infra-estruturado), 
devendo apresentar certidão rectificada face ao mes mo; 
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2.º reformular a zona a ceder ao domínio público ac ima indicada, de modo 
a que a rampa de acesso às garagens e estacionament os propostos não interfiram 
com a zona de circulação pedonal e viária, garantin do ainda a largura mínima de 
circulação para viaturas na frente do edifício de 4 ,0m; 

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

4.º garantir a totalidade dos aspectos previstos no  Decreto-Lei n.º 66/95, 
de 8 de Abril, nomeadamente: 

4.1. art.º 14º, não devendo o número de degraus ser  inferior a três; 
4.2. art.ºs 17º, 18º, 26º e 27º, devendo prever con veniente controle de 

poluição de ar; 
4.3. art.º 20º, sinalização de segurança. 
5.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro. 

6.º reformular o tratamento estético proposto nos p aramentos exteriores, 
de modo a assegurar o correcto enquadramento urbaní stico do edifício na 
envolvente; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, 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  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2947/00 PROC.º N.º 1185/2000 - (fl. - 24) 
De MÁRIO DAVID AZOIA DOS SANTOS FERREIRA, residente na Rua das 

Eiras, n.º 317, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de alterações de 
um pavilhão industrial destinado a fotografia e afins, situado na Rua das Eiras, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que não apresentou: 

1.º planta de localização à escala 1/5000 e implant ação à escala 1/1000; 
2.º corte longitudinal sobre o terreno, com indicaç ão do perfil original do 

mesmo, perfil do arruamento confinante, limites do lote e afastamentos, devidamente 
cotado e com indicação de cotas altimétricas; 

3.º elementos esclarecedores quanto à sobreposição do limite do lote com 
o loteamento n.º 16/78. 
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Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2948/00 PROC.º N.º 1336/2000 - (fl. - 32) 
De CONSTRUÇÕES LUZ & FAUSTINO LDA, com sede na Rua Redonda – 

Vale Gracioso, freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 38 – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o corte apresentado não contém indicação das co tas de soleira, cota 
de cércea e cotas altimétricas dos arruamentos conf inantes de acordo com o previsto 
no loteamento, referindo-se ainda que a definição d e cota de cércea, de acordo com o 
loteamento, corresponde à cota da laje de cobertura  do último piso da edificação; 

2.º a configuração e dimensionamento de cobertura p roposta não está 
devidamente enquadrada face ao previsto em lotes se melhantes, devendo para o 
efeito prever-se a cota de cumeeira e inclinação da s águas reduzidas ao mínimo 
indispensável; 

3.º o projecto não é esclarecedor do devido enquadr amento face aos lotes 
confinantes, dado não ter apresentado alçados conju nto esclarecedores da 
compatibilidade da tipologia e alinhamentos de vãos , assim como do alinhamento de 
cérceas e cumeeiras; 

4.º não é apresentada memória descritiva de compati bilidade face ao 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril – Regulamento de Incêndios em caves para 
estacionamento; 

5.º o projecto: 
5.1. não cumpre de acordo com o previsto no loteame nto  
5.1.1 a área bruta de construção prevista para a ca ve,; 
5.1.2 a área bruta de construção total 
5.2. não prevê a abertura das portas da cave no sen tido da fuga pelo 

r/chão; 
5.3. não prevê caminhos de evacuação para peões na cave, de acordo com 

o art.º 12º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril ; 
5.4. não é esclarecedor do cumprimento dos art.ºs 1 6º, 17º e 18º do 

Decreto-Lei n.º 66/95, relativamente a ventilações;  
5.5. não prevê a comunicabilidade das escadas de ac esso à cave e de 

acesso aos pisos habitacionais com um compartimento  com saída directa para o 
exterior, de acordo com o n.º 2 do art.º 14º do Dec reto-Lei n.º 66/95, sem prejuízo da 
independência dos referidos troços de escada; 
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5.6. não prevê meios de primeira intervenção para c ombate a incêndios, de 
acordo com o previsto no art.º 33º do Decreto-Lei n .º 66/95. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar que, caso se verifiquem alte rações ao processo de 
loteamento de acordo as alterações aprovadas para o  Plano de Pormenor do mesmo 
local, previamente à reanálise do presente processo , deverão verificar-se possíveis 
alterações para este lote. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2949/00 PROC.º INF. N.º 19/2000 (fl. - 28) 
De ARNALDO DAS NEVES RODRIGUES JAULINO,  residente na Rua dos 

Parceiros, n.º 300, freguesia de Parceiros, referente à reanálise do pedido de viabilidade de 
construção de um edifício comercial e habitacional, a levar a efeito Arrabalde D’Aquém, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Gabinete de Reabilitação Urbana (da q ual deverá ser dado 
conhecimento), bem como deliberação tomada em 26/04 /2000, delibera, por 
unanimidade, manter o indeferimento da pretensão ao  abrigo do disposto nas alíneas 
a), b) e d) do n.º 1 do artigo 63º 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. 

Mais delibera informar que, caso solicite a reanáli se do pedido, deverá 
apresentar elementos de modo a cumprir com o seguin te: 

1.º a solução a apresentar para o local não deverá exceder dois pisos 
acima do solo; 

1.1 deverá reformular a implantação do edifício, de  modo a definir uma 
frente construída nas Ruas Santiago e Cristiano Cru z (lado Norte e Poente da 
propriedade), deixando um logradouro entre a constr ução e as traseiras do conjunto 
edificado da Rua de Santiago; 

1.2 garantir a largura mínima de 5,0m da Rua Cristi ano Cruz, e cumprir 
com os restantes aspectos previstos na legislação e m vigor, nomeadamente 
Regulamento do Plano Director Municipal e Regulamen to Geral das Edificações 
Urbanas; 

2.º o local encontra-se abrangido pela zona de inte rvenção do programa 
Polis face ao disposto no Decreto-Lei n.º 119/2000,  de 4 de Julho, pelo que a 
intervenção a levar a efeito deverá cumprir com as condicionantes que vierem a ser 
definidas no âmbito do mesmo; 

3.º o local encontra-se inserido na zona de protecç ão do Castelo de Leiria, 
pelo que qualquer intervenção carecerá de consulta ao IPPAR – Instituto Português 
do Património Arquitectónico. 

** 
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N.º2950/00 PROC.º INF. 91/2000 - (fl - 36) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Rua Dr. José Gonçalves – Edifício 

Arcadas, n.º 15 – 1.º esc. 1, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos em resposta à 
proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao pedido de 
viabilidade de construção de um edifício, a levar a efeito no lugar e freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/2000, 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 uma faixa de circulação viária do lado  Poente, entre o 
estacionamento e a via proposta (separador de 3,5m) ; 

2.º a construção a edificar e restantes acessos, de verão compatibilizar-se 
com a solução viária que vier a ser preconizada par a o local, uma vez que se encontra 
prevista a execução de infra-estruturas viárias jun to à parcela em causa; 

3.º o projecto a apresentar deverá ainda cumprir co m os restantes 
aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadam ente Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas e Regulamento do Plano Director  Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

RELATÓRIO DA ACTIVIDADE EXERCIDA PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 
N.º2951/00 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2952/00 PROC.º LOT. N.º 18/93 (fl.205) 
De MARIA PEREIRA DE SÃO JOSÉ,  residente na Rua Martingil, 60 em 

Marrazes, acompanhado de um pedido de alteração aos lotes 4, 6 e 7 do seu loteamento 
sito em Marrazes, consistindo as mesmas na possibilidade de construção de 1º andar, com 
consequente aumento de área de construção. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 21.11.2000 delibera , por maioria com a abstenção 
do Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves aprovar o projecto de alterações 
apresentado para os lotes 4, 6 e 7 do loteamento ac ima referido e autorizar a emissão 
do aditamento ao respectivo alvará. 

Uma vez que o aumento da área de construção corresp onde a 270m2, o 
índice de construção passa a ser de 0,37, sendo a á rea de cedência para equipamento 
correspondente a 72m2, o que equivale ao pagamento de uma compensação no valor 
de Esc. 139.860$00. 
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Deverá ainda ser apresentada uma Garantia Bancária no valor de Esc. 
105.000$00, correspondendo a reparações a executar na faixa de rodagem, 
nomeadamente levantamento e reposição de pavimento (70,00m2x1.500$00). 

** 

N.º2953/00 PROC.º LOT. N.º 11/2000 
De CÂNDIDO MORGADO DE SOUSA,  acompanhado de uma exposição face à 

proposta de indeferimento relativamente ao loteamento que pretende levar a efeito numa 
propriedade sita em Pinhal do Zúquete, Casal do Cego, freguesia de Marrazes, presente em 
reunião camarária de 30.8.2000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 21.11.2000 delibera  por unanimidade, informar que 
se mantém os motivos que fundamentaram a proposta d e indeferimento comunicada 
através do ofício 9293 de 15.9.2000 e que correspon dem às alíneas a) e d) do nº 2 do 
Artº 13.º do Decreto-Lei nº 448/91 de 29 de Novembr o, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 334/95 de 28 de Dezembro, pese embor a o conteúdo da exposição 
apresentada. 

A solução proposta pelos requerentes não cumpre com  a alínea b) do nº 5 
do Artº 82.º do Plano Director Municipal de Leiria.  Dadas as características 
topográficas do terreno está desaconselhada uma ocu pação como a proposta que 
apresenta edifícios com volumetria correspondente a  8 pisos no alçado Nascente. 

Mais deliberou informar que a elaboração para o loc al de um Plano de 
Pormenor que enquadre as diversas formas de ocupaçã o do território e que a Câmara 
Municipal tem já elaborado, justificam que a soluçã o para este terreno passe por um 
acordo com os proprietários, sobre a forma de gestã o urbanística, assegurando por 
um lado, os seus legítimos direitos e por outro o i nteresse público que a autarquia 
deve salvaguardar.  

** 
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 CINCO 

REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA D A MARTINELA – 
ARRABAL (9) T – 54/2000 
N.º2954/00 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.) sobre a adjudicação definitiva 
da referida obra ao concorrente CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, L.DA. pelo valor de 
45.862.640$00 + IVA.. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera, p or unanimidade, e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 110.º do Dec. Lei  N.º 59/99, de 02 de Março, 
adjudicar definitivamente ao concorrente CONSTRUÇÕE S ANTÓNIO LEAL, L.DA.  a 
obra supra referida pelo valor de 45.862.640$00  + IVA, e de acordo com a sua proposta 
de 03 de Agosto de 2000.  

** 

PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL – 2ª FASE (9) T – 219/97 
N.º2955/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços 
de contrato no valor de 5.515.850$00, trabalhos a menos a preços de contrato no valor de 
595.200$00 e trabalhos a mais a preços acordados no valor de 6.713.720$00 na empreitada 
supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização de trabalhos a mais a preços  de contrato no valor de 
5.515.850$00 + IVA, trabalhos a menos a preços de c ontrato no valor de 595.200$00 + 
IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de 6.713.720$00 + IVA, devendo 
dar-se conhecimento à firma JOÃO BATISTA DOS SANTOS , LDA.  

** 

PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE SANTA EUFÊMIA – 2ª FASE (9) T – 220/97 
N.º2956/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços 
de contrato no valor de 4.124.596$60, trabalhos a menos a preços de contrato no valor de 
1.650.855$80 e trabalhos a mais a preços acordados no valor de 19.552.186$50 na 
empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização de trabalhos a mais a preços  de contrato no valor de 
4.124.596$60 + IVA, trabalhos a menos a preços de c ontrato no valor de 1.650.855$80 
+ IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valo r de 19.552.186$50 + IVA, 
devendo dar-se conhecimento à firma A ENCOSTA, CONS TRUÇÕES SA. 

** 
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REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE S OUTO 
CARPALHOSA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À ASSEMBLEIA MUN ICIPAL PARA A 
REPARTIÇÃO DOS ENCARGOS POR MAIS DE UM ANO ECONÓMIC O (9) T 47/2000 
N.º2957/00 Presente o ofício n.º 13531 de 10 de Novembro de 2000 do Tribunal de Contas, 
solicitando autorização da Assembleia Municipal para a repartição dos encargos por mais 
um ano económico nos termos do art.º 22 do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho para 
efeitos do Visto do contrato de adjudicação da obra em epígrafe. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade remeter o 
assunto à próxima Assembleia Municipal para deliber ação. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

REDE CIVITAS – REDE PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS S USTENTÁVEIS - 
ANÁLISE DE PROPOSTA DE ADESÃO 
N.º2958/00 Possui a Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidades Nova de 
Lisboa, um Centro de Estudos sobre Cidades e Vilas Sustentáveis, inserido no 
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente: a REDE CIVITAS. 

A REDE CIVITAS oferece aos seus membros uma Página na Internet, um 
boletim trimestral e uma mailing lista das cidades aderentes, para troca de experiências. 

Disponibiliza ainda, apoio técnico e formação aos membros da rede. 
Para usufruto dos benefícios pelo Município de Leiria propõem a adesão à rede, 

devendo para o efeito: 
- Assinar a Câmara de Leiria declaração de Adesão (em anexo); 
- Elaborar um Protocolo entre a Câmara de Leiria / Departamento de Ciências 

e Engenharia de Ambiente / Faculdade de Ciências e Tecnologia / 
Universidade Nova de Lisboa (em anexo); 

- Pagar uma cota anual de 150 contos + IVA.  

A Câmara tomou conhecimento, analisou a proposta da  FCT/UNL e , delibera, 
por unanimidade, concordar com a mesma dando plenos  poderes à Sr.ª Presidente da 
Câmara para outorga do protocolo. 

** 
TRÃNSITO NA FREGUESIA DE MARRAZES - RATIFICAÇÃO DE SINAIS 
N.º2959/00 Presente o ofício nº 5/2000, da Junta de Freguesia de Marrazes solicitando a 
ratificação da sinalização vertical de trânsito abaixo discriminada: 

- STOP, na Rua Professora Maria Augusta Sousa Lopes, no entroncamento 
com a Estrada da Mata. 

- STOP, na Rua Agostino Oliveira Bernardes, no entroncamento com a 
Estrada da Mata. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a Jun ta de Freguesia de 
Marrazes a proceder à colocação dos respectivos sin ais nos locais supra indicados. 

** 
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DOMÍNIO PÚBLICO - TRAVESSA DA VENDA VELHA - BOAVIST A 
N.º2960/00 Presente um processo com informação n.º 134/2000, da Divisão Jurídica desta 
Autarquia sobre o requerimento da Junta de Freguesia da Boa Vista, representada pelo seu 
Advogado, Dr. J. Pinto Guedes, a fim de ser reconhecida pela Câmara, como parte 
integrante do domínio público a Travessa da Venda Velha, sita em Boavista, cujo topónimo 
foi deliberado atribuir em reunião Camarária de 1998-8-12. 

A Câmara tomou conhecimento do parecer da Divisão J urídica e, delibera, 
por unanimidade, concordar com o mesmo confirmando esta Edilidade a deliberação 
tomada pelos seus pares, em 1998 e reconhecer como parte integrante do espaço 
público, o arruamento denominado TRAVESSA DA VENDA VELHA, que vai da Rua 
Nossa Senhora das Dores, até às traseiras das insta lações industriais da Firma “ 
Guilhermino Morgado & Filhos, Ld.ª”. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

NOVA SEDE DA AMAE - ASSOCIAÇÃO DE MUNCÍPIOS DA ALTA  ESTREMADURA 
N.º2961/00 Presente o ofício n.º 1439, de 06-11-2000, da Associação de Municípios da Alta 
Estremadura, informando que adquiriu por 130 mil contos e para sede daquela entidade, o 
imóvel sito na Av.ª Dr. José Jardim, n.º 18-20, em Leiria, propriedade da família Pires de 
Miranda, e, em cumprimento da n.º 4 do artigo 15.º da Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro, 
(Regime Jurídico das Associações de Municípios), solicita o acordo expresso da Câmara e 
respectiva Assembleia Municipal, relativa à imputação de 973 contos anuais, como encargos 
de cada município respeitantes ao empréstimo de 60.000 contos que vai contrair par o 
pagamento do referido imóvel. 

A Câmara tomou conhecimento e como membro da Associ ação de 
Municípios da Alta Estremadura, delibera por unanim idade, e, em cumprimento do n.º 
4 do artigo 15.º da Lei n.º 172/99, de 21 de Setemb ro, submeter o assunto à 
Assembleia Municipal para os efeitos previstos na L ei n.º 42/98 (Lei das Finanças 
Locais) quanto ao aspecto da forma de imputação dos  encargos e endividamento do 
município. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 
N.º2962/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos vinte e dois dias do mês de 
Novembro de 2000, apresentando um total de Disponibilidades de 1.150.003.263$00 sendo 
de Operações Orçamentais 1.059.406.695$00 e de Operações de Tesouraria 
90.596.568$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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ALTERAÇÃO N.º 19 AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º2963/00 Presente a 19.ª alteração ao orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços com as anulações em 137.280 contos. 

A Câmara delibera por maioria com a abstenção dos S enhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa aprov ar a 19.ª alteração ao 
Orçamento de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 17 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
N.º2964/00 Presente a 17.ª alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando os reforços em 111.230 contos e as anulações em 98.730 contos. 

A Câmara delibera por maioria com a abstenção dos S enhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa aprov ar a 17.ª alteração ao Plano de 
Actividades de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SIDFORCE, M ARKETING E 
PUBLICIDADE, LDA (TL)24-16 
N.º2965/00 Em análise o fax de 15 de Novembro corrente de Sidney - Sidforce, Marketing e 
Publicidade, Ld.ª, a solicitar autorização para desenvolver uma acção promocional ao banco 
Santander, nos dias 29 e 30 próximos, com uma viatura e a entrega de folhetos. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a ocup ação do espaço 
público no parque de estacionamento em frente ao Ed ifício da Companhia de Moagem 
Leiriense desta cidade, devendo a requerente contac tar a PSP de Leiria para solicitar 
a reserva do local, condicionando a autorização par a a realização da referida acção 
promocional ao pagamento das taxas do licenciamento  de publicidade e ocupação de 
via pública, bem como à formalização de caução no v alor de 80.000$00, nos termos 
dos n.º 6 e 7 do Regulamento Municipal de Publicida de em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A.ALVES & D UARTE, LDA(TL)24-15 
N.º2966/00 Em análise o ofício n.º 4452, de 9 de Novembro corrente, do Governo Civil do 
Distrito de Leiria, no qual comunica que foi autorizada a realização de uma exposição 
didáctica dos produtos "LEGO" nos dias7, 8, 9 e 10 de Dezembro próximo, a levar a efeito 
pela firma ª Alves & Duarte, Ld.ª nesta cidade, na Rua do Município (Parque de 
estacionamento sito nas traseiras do Tribunal) 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
Firma A Alves & Duarte, Ld.ª a levar a efeito a acç ão publicitária de produtos "LEGO" 
apenas nos dias 8, 9 e 10 de Dezembro do corrente a no, no parque de estacionamento 
público, sito nas traseiras do Tribunal, na Rua do Município, em Leiria, mediante o 
pagamento das taxas devidas. 

Mais delibera informar que o espaço não poderá ser utilizado para o fim 
pretendido no dia 7 de Dezembro, por ser dia útil e  o espaço ser necessário ao 
estacionamento e circulação de veículos. 

A PSP e a Firma interessada devem assegurar o acess o aos edifícios 
situados nas traseiras do Tribunal criando, para is so, as necessárias alternativas. 

Esta deliberação deverá ser transmitida ao Governo Civil, PSP e à Firma 
interessada. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO - ALBERTO GONÇALVES SA BINO (TL)24-20 
N.º2967/00 Presente o requerimento de Alberto Gonçalves Sabino, residente na Est. 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, 2, 8, 
9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de Dezembro do corrente ano. 

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 6.985$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 nº.1 da  actual redacção do art.º 
21º do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

3 – Comunicar ao Governo Civil e à G.N.R. para refo rçar o patrulhamento; 
4 – Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE SANTA CATARINA DA 
SERRA - REFEITÓRIO - DE 15-4 
N.º2968/00 Presente o ofício n.º 1344/00 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E 
JARDINS DE SANTA CATARINA DA SERRA , datado de 2000.11.09, acompanhado do 
balancete das refeições do mês de Outubro/00, no montante de 157.405$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 assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento Vertical de 
Escolas e Jardins de Santa Catarina da Serra, a ver ba de 157.405$00, relativa ao 
fornecimento das refeições dos alunos do 1.º Ciclo,  no mês de Outubro/2000. 

** 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA – REFEITÓRIO - DE  15-4 
N.º2969/00 Presente o ofício n.º 2506/00 do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MACEIRA, datado de 2000/10/11, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º C.E.B. de A-do-Barbas, Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, durante o mês de 
Outubro/2000, no montante de 65.835$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 assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento de Escolas 
de Maceira, a verba de 65.835$00, relativa ao forne cimento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º C.E.B. de A-do-Barbas, Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, no mês de 
Outubro/2000. 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO - DE 15-4 
N.º2970/00 Presente os ofícios n.º 1299 e 1328 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE 
COLMEIAS , datados de 2000.11.06, acompanhados do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º C.E.B. de Colmeias e Bidoeira de Cima, no mês de Outubro/00, num total de 
291.425$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 assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento Vertical de 
Colmeias a verba de 291.425$00, relativa ao forneci mento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Colmeias e Bidoeira de Cima, n o mês de Outubro/2000. 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CARANGUEJEIRA  – REFEITÓRIO  - DE 15-4 
N.º2971/00 Presente o ofício n.º 1015 da ESCOLA EB 2,3 DE DR. CORREIA ALEXANDRE  
datado de 07.11.2000, acompanhado da relação almoços servidos aos alunos da Escola do 
1.º C.E.B. de Caranguejeira e 1.º CEB de Caldelas durante o mês de Outubro/00, no 
montante de 86.350$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 di spõem 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 assegurar a ges tão dos refeitórios do ensino 
básico, delibera, por unanimidade, transferir para o Agrupamento Vertical de 
Caranguejeira a verba de 86.350$00, relativa ao for necimento das refeições dos 
alunos carenciados do 1.º C.E.B. de Caranguejeira e  Caldelas no mês de Outubro/00. 

** 

ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA)/JI DE CRU Z D’AREIA - REFEITÓRIO - 
DE 15-4 
N.º2972/00 Presente o ofício n.º 333/00 da ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ 
D’AREIA)/JI DE CRUZ D’AREIA , datado de 2000.11.06, solicitando a verba de 492.525$00, 
referente ao refeitório, durante o mês de Outubro/2000. 

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 assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para a Escola EB1 N.º 6 de Leiria 
(Cruz d’Areia)/JI de Cruz d’Areia a verba de 492.52 5$00, com destino ao fornecimento 
das refeições dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Bás ico.  

** 

CONSELHO CONSULTIVO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - NOMEA ÇÃO PELA 
CÂMARA, DE UM DOCENTE PARA O CCASE –- DE 15-4  
N.º2973/00 Foi proposta a docente IVONE CIDÁLIA AZEVEDO DA SILVA COUTO 
RODRIGUES DA SILVA para constituir o Conselho Consultivo de Acção Social Escolar – 
CCASE, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 
Dezembro. 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  proposta acima 
referida e nomear IVONE CIDÁLIA AZEVEDO DA SILVA CO UTO RODRIGUES DA 
SILVA para constituir o Conselho Consultivo de Acçã o Social Escolar - CCASE.  

** 

ISLA – BOLSAS DE ESTUDO – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO - DE 15-4 
N.º2974/00 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, referente 
ao assunto em epígrafe, que é do seguinte teor: 

“No âmbito do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria e o ISLA - 
Instituto Superior de Línguas e Administração - Leiria, foi concedido a este Instituto a 
isenção do pagamento de renda das instalações, obrigando-se esta entidade a conceder 
bolsas de estudo, cujo número tem vindo a ser actualizado. 

Considerando que foram cedidas duas salas, devidamente equipadas, à Escola 
Profissional de Leiria, por um período mínimo de três anos; 



 

CMLeiria/Acta n.º 41 de 2000.11.22 

.001925-(27)

Considerando as obras de beneficiação realizadas pelo ISLA  nas instalações 
(auditório, aquecimento central, entre outros) atingindo valores avultados; 

Considerando a possibilidade de oferta de redução de propinas mensais aos 
funcionários da CML e seus filhos, em protocolo a estabelecer entre as duas entidades; 

Propõe-se  a alteração do REGULAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO NO 
ÂMBITO DO PROTOCOLO CML-ISLA em relação aos seguintes pontos: 

Ponto 1. - A Câmara Municipal de Leiria atribui 30 Bolsas de Estudo - inscrição e 
frequência anual no Instituto Superior de Línguas e Administração – Leiria – a alunos 
carenciados do concelho de Leiria. 

Ponto 3. A candidatura a bolsa de estudo far-se-á, pela entrega na secretaria do 
ISLA, no prazo anualmente estabelecido, nunca inferior a 30 dias, de um boletim 
devidamente preenchido, o qual poderá ser completado com os documentos que os 
Serviços entendam necessários ao total esclarecimento da situação sócio-económica do 
agregado familiar. 

Ponto 6.1. O quantitativo máximo mensal, a deduzir dos rendimentos do 
agregado familiar, correspondente a encargos com a habitação, será o constante da 
legislação em vigor. 

Ponto 9. Após prévia apreciação das candidaturas pelo ISLA, a CML  elaborará 
as listas nominativas que ficarão sujeitas a reclamação pelo prazo de 15 dias. 

A Câmara, delibera por unanimidade, aprovar as alte rações aos pontos 1, 3, 
6.1 e 9 do Regulamento das Bolsas de Estudo no âmbi to do Protocolo CML - ISLA. 

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DO MEIO – TRANSFERÊNCIA  DE VERBA - DE 15-4  
N.º2975/00 Retirado.  

** 

CERCILEI – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO  DA CML - DE 18-4  
N.º2976/00 Presente o FAX da CERCILEI, datado de 2000/11/09, solicitando a cedência 
gratuita do autocarro da CML (55 lugares), no dia 07 de Dezembro, a fim de ir buscar e levar 
artistas a Lisboa para participarem nas comemorações do 25.º aniversário da CERCILEI. 

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 ao motorista. 

** 

JORNADAS CULTURAIS 2000 – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUI TA DO AUTOCARRO 
DA CML - DE 18-4  
N.º2977/00 Presente o ofício das JORNADAS CULTURAIS 2000 , datado de 2000/10/18, 
solicitando a cedência gratuita dos autocarros da CML (37 e 55 lugares), no dia 26 de 
Novembro, a fim de ir buscar e levar músicos a Lisboa para participarem nas referidas 
Jornadas Culturais. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem dos autocarros, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário aos motoristas . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

EPN – ESCOLA DE PAIS NACIONAL - SUBSÍDIO - DE 15-4  
N.º2978/00 Presente um ofício da ESCOLA DE PAIS NACIONAL  – Delegação de Leiria, 
datado de 12 de Setembro de 2000, acompanhada de diversos documentos para apreciação 
da CML, incluindo um pedido de subsídio para fazer face às despesas mais relevantes que 
esta Delegação tem vindo a suportar para poder continuar a sua actividade. 

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, delibera, por unanimidade, atr ibuir um subsídio de 200.000$00 
à EPN – Escola de Pais Nacional – Delegação de Leir ia. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

CONCURSO AMBIENTAR-TE 
N.º2979/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO, foi presente a informação que 
abaixo se transcreve: 

"Informação 

Relativamente ao assunto em epígrafe solicita-se à Ex.ma Câmara Municipal a 
análise da possibilidade de aquisição mediante negociação prévia com os seus autores, de 
alguns dos trabalhos apresentados naquele concurso, nomeadamente dos seguintes: 

- Trabalho vencedor - "Pêndulo", da autoria de Abílio Febra; 

- Outros trabalhos: 

- "O Grito", da Autoria de Joana Mineiro e Denise Bernardo - Menção 
honrosa; 

- "A Terra vista do espaço ainda é azul", da autoria de Eduardo Duarte - 
Menção honrosa; 

- "Rinoceronte" - colecção Animais, da autoria de José Alexandre. 

Refira-se o interesse demonstrado pela Valorlis em efectuar a aquisição da Obra "Ave Rara" 
- menção honrosa, para o que aguarda a devida concordância por parte da CML." 

A Câmara depois de analisar a proposta delibera por  unanimidade, encetar 
negociações com os respectivos autores para eventua l aquisição das respectivas 
obras. 

Mais delibera concordar com a aquisição da obra "Av e Rara", por parte da 
Valorlis, após negociação com o autor. 
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PONTO NÚMERO DOZE 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EM VIATURA AUTOMÓV EL - ARMINDO 
MARQUES DE SÃO JOSÉ 
N.º2980/00 Presente o pedido de indemnização supra referido, decorrente da queda de uma 
placa de sinalização na Rua Sá de Miranda(junto aos C.T.T da Av. Marquês Pombal).De 
acordo com a informação do Chefe da Divisão Administrativa, impende sobre a Câmara o 
dever de manutenção e vigilância da sinalização nas vias a seu cargo. Tal dever impõe a 
existência de uma acção de fiscalização programada dos sinais de trânsito e respectivos 
suportes e a tomada de cautelas ou medidas adequadas a evitar a produção de danos. 
Nestas circunstâncias, e atenta a segunda exposição do lesado, deve a Câmara indemnizar 
o requerente no valor de Esc.: 23.400$00, correspondente ao orçamento apresentado . 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar, com a 
informação da Divisão Administrativa e autorizar o pagamento da indemnização 
referida mediante a apresentação da respectiva fact ura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO  PAVILHÃO 
DESPORTIVO DA ESCOLA E. B. 2/3 RAINHA SANTA ISABEL - CARREIRA  
N.º2981/00 Foi presente o Projecto do Regulamento em epígrafe que abaixo se transcreve: 

"Nota Justificativa 

Considerando que para uma melhor prossecução da prestação pública dos 
serviços do Pavilhão Desportivo da Escola E.B. 2/3 Rainha Santa Isabel - Carreira se torna 
indispensável a fixação das normas do seu funcionamento, cedência e utilização; 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da 

autarquia; 

Considerando que foram ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento 
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

Considerando que o projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação 
pública; 

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do Artigo 53.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação 
tomada em sua sessão de ................................................, mediante proposta da Câmara 
Municipal de Leiria, deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte 
regulamento: 
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REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 
(Objecto)  

O presente regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e 
de utilização do Pavilhão Desportivo da Escola E. B. 2/3 Rainha Santa Isabel - Carreira, e 
tem como norma habilitante a alínea a) do n.º 7 do Artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 

Artigo 2º 
(Propriedade, Gestão, administração e manutenção) 

1. A Câmara Municipal de Leiria, proprietária da instalação, é a responsável pela gestão, 
administração e manutenção do Pavilhão Desportivo da Escola E. B. 2/3 Rainha Santa 
Isabel - Carreira , adiante designado por Pavilhão. 

2. A Câmara Municipal de Leiria nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 
procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, de 
acordo com o disposto no decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro. 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 
(Ordem de Prioridades) 

1. Sem prejuízo dos artigos 10º e 14º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir todos os 
interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização com a  seguinte ordem de 
prioridades: 

1.1. HORÁRIO SEMANAL 

Durante períodos escolares ( De 2ª Feira  a 6ª Feir a das 08.30 às 17.30 Horas)  

Este período é regulamentado pela Escola E. B. 2/3  Rainha Santa Isabel – Carreira.  

Fora de períodos escolares (Após as 17.30, Feriados , Fins-de-semana e Férias 
escolares)  

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º- Treinos e competições por entidades desportivas da Freguesia da Carreira 
participantes em quadros competitivos federados: 

a)  Sem instalações desportivas próprias; 

b)  Com instalações desportivas próprias; 

3º- Treinos e competições desportivas de escolas da Freguesia da Carreira, com 
prioridade para a Escola E. B. 2/3 Rainha Santa Isabel; 

4º-Treinos e competições por entidades desportivas do Concelho participantes 
em quadros  competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 
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5º- Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

6º- Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

7º- Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

8º- Actividades não desportivas. 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 4º 
(Condições de cedência/Locação do Pavilhão) 

1. O Pavilhão pode ser cedido/arrendado de duas formas: 

a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo/época desportiva; 

b) Com carácter pontual; 

2. Os pedidos de cedência/arrendamento do Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Julho de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 72 horas antes da utilização; 

c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 
praticar, o período horário de utilização, a data de fim da utilização , o 
número previsto de praticantes e nome e contacto telefónico da pessoa 
responsável pelo grupo/equipa utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 

3. Se no caso previsto na alínea c) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar o 
Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 72 horas antes, sob 
pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 5º 
(Intransmissibilidade das autorizações) 

1. O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas e para o efeito que 
lhe foi destinado. 

2. O não cumprimento do disposto no n.º 1 do Artigo 5º implica, em primeira instância, o 
pagamento da totalidade das taxas de utilização e, em caso reincidência, o 
cancelamento da cedência. 
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Artigo 6º 
(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o 
pagamento, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 
Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização do Pavilhão no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização do Pavilhão e que por cada mês de atraso no pagamento, ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar 
o facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 7º 
(Caução) 

1. As entidades utilizadoras, com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Pavilhão, de uma caução no montante de 10.000$00 (dez mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 

4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 8º 
(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 
realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 
autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas. 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 9º 

(Autorização de utilização do Pavilhão) 

A autorização de utilização do Pavilhão é comunicada por escrito aos interessados, com a 
indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 
ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 
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Artigo 10º 

(Requisição do Pavilhão)  

1. A título excepcional, para o exercício de actividades que não possam, sem grave 
prejuízo, ter lugar noutra ocasião, a Câmara Municipal pode requisitar o Pavilhão, ainda 
que com prejuízo dos utentes, devendo para o efeito avisá-los com a antecedência 
mínima de 24 horas. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que 
possível, compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe 
restituída a verba entretanto despendida. 

Artigo 11º 

(Cancelamento de autorização de utilização do Pavil hão) 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as 
seguintes situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto 
b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou 

materiais nele integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto 
não forem financeiramente cobertos pela entidade / grupo de utentes 
responsável; 

c) A não comunicação imediata ou omissão da ocorrência dos danos 
previstos na alínea anterior; 

d) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 
e) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 
f) O não cumprimento das indicações dadas pelos funcionários da Câmara 

Municipal de Leiria em serviço no pavilhão ou emanadas pelos serviços 
competentes da Câmara Municipal de Leiria; 

g) Não cumprimento do regulamento. 

Artigo 12º 

(Utilização simultânea do Pavilhão)  

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 
prejuízo para qualquer dos utentes, pode ser autorizada a utilização simultânea por vários 
utentes, sendo esta decisão da competência exclusiva da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 13º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos do Pav ilhão) 

Não é permitida a utilização dos materiais e dos equipamentos com fins distintos aos que 
estão destinados. 

Artigo 14º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos)  

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal de Leiria, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as 
condições definidas por esta, sem prejuízo do disposto no Artigo 11º. 
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V - UTENTES 

Artigo 15º 

(Acesso e Utilização do Pavilhão) 

1. Não é permitida a entrada ou permanência dos utentes no recinto de jogo com objectos 
estranhos e/ou calçado  inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o piso 
e/ou os materiais e os equipamentos lá existentes. 

2. Não é permitida a entrada e permanência de animais. 

Artigo 16º 

(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 
deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 
permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17º 

(Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão) 

À Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 
instalações de utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste 
regulamento e que perturbem o normal desenrolar das actividades e/ou dos serviços 
administrativos. 

Artigo 18º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes)  

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos o(s) responsável(eis) 
pela utilização, acompanhado(s) pelo funcionário de serviço. 

2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 
montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados. 

3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 
equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 
equipamentos. 

Artigo 19º 

(Atestado médico, seguros e segurança dos utentes) 

Os atestados médicos e seguros, assim como a segurança dos utentes é da 
responsabilidade das entidades utilizadoras. 

Artigo 20º 

(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólica s) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 
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VI - TAXAS 

Artigo 21º 

(Recibos e montantes das taxas) 

1. Será passado um recibo pelas taxas cobradas pela utilização do Pavilhão e/ou zonas 
anexas. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do Anexo I a este regulamento. 

3. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - I.V.A. 

Artigo 22º 

(Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão ) 

1. Sempre que o requisitante pretenda extrair benefícios financeiros através da utilização 
do pavilhão, nomeadamente por acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, 
de publicidade ou de transmissão televisiva, deverá solicitar à Câmara Municipal de 
Leiria, com o mínimo de 72 horas de antecedência, autorização para o efeito;  

2. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 
acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 
televisiva de determinado evento, será cobrada uma taxa adicional, a acordar entre as 
partes. 

3. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será também 
cobrada uma taxa adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 23º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 21º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º 
da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto que constam do Anexo II a este regulamento. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 24º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 

Artigo 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 26º 

(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano 
após essa data. 



 

CMLeiria/Acta n.º 41 de 2000.11.22 

.001934-(36)

ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Pavilhão) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 1.500$00 2.500 $00 5.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.000$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 
22º deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.000$00 3.000 $00 6.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.500$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 
22º deste regulamento. 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou 
jovens com idade até 16 anos(inclusive); 

d) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-     Instituições de Solidariedade Social; 

-     Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- PSP, GNR, RAL, PJ e Serviços Prisionais, nos casos em que a 
utilização se destine à instrução/preparação física durante o horário 
normal de serviço; 
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- O estado e seus institutos, organismos autónomos personalizados, 
de acordo com a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 4.000$00 6.000 $00 12.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

2. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.250$00 3.750 $00 7.500 $00* 

Metade do Pavilhão 1.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 3.000$00 4.500 $00 9.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou 
jovens com idade até 16 anos(inclusive); 
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d) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-     Instituições de Solidariedade Social; 

-     Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- PSP, GNR, RAL, PJ e Serviços Prisionais, nos casos em que a 
utilização se destine à instrução/preparação física durante o horário 
normal de serviço; 

- O estado e seus institutos, organismos autónomos personalizados, 
de acordo com a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 6.000$00 9.000 $00 18.000 $00* 

Metade do Pavilhão 3.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

Anexo II 

( Artigos 2º, 21º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto) 

Artigo 2º 

(Âmbito) 

O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se realizarem 
em recintos desportivos. 

CAPÍTULO IV 

(Das Contra – Ordenações) 

Artigo 21º 

- Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo; 



 

CMLeiria/Acta n.º 41 de 2000.11.22 

.001937-(39)

b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 

c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a entrada, não autorizada, de qualquer pessoa na área de competição, 
enquanto nela permanecerem os membros da equipa de arbitragem, ou do 
juiz da partida, ou de qualquer dos intervenientes do jogo; 

f) A prática de actos, no recinto ou complexo desportivo, que incitem à 
violência, ao racismo e à xenofobia;  

g) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

h) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes 
em recintos desportivos cobertos; 

h) a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos  similares; 

Artigo 22º 

(Coimas) 

1. As coimas a aplicar estão sujeitas ao regime geral das contra-ordenações do n.º 1 do 
artigo anterior. 

2. Constituem contra-ordenação muito grave, punida com coima entre 200.000$ e 
350.000$, o estatuído nas alíneas a), b), d), e), f) e i) do n.º1 do artigo anterior. 

3. Constituem contra-ordenação grave, punida com coima entre 100.000$ e 200.000$, o 
estatuído nas alíneas g) e h) do n.º1 do artigo anterior. 

4. Constitui contra-ordenação leve, punida com coima entre 50.000$ e 100.000$, o 
estatuído na alínea c9 do n.º1 do artigo anterior. 

5. O não cumprimento, por parte dos promotores do espectáculo desportivo, do disposto 
neste artigo é punido com coima entre 2.000.000$ e 4.000.000$, agravada para o dobro 
no caso da sua participação em competições profissionais, a aplicar através de processo 
de contra-ordenação. 
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Artigo 23º 

(Dos dirigentes, dos promotores do espectáculo desportivo 

 e dos agentes desportivos) 

1. Os agentes desportivos, nomeadamente dirigentes, árbitros, treinadores e praticantes, 
que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de actos enquadráveis na 
alínea f) do n.º1 do artigo 21º são punidos com coima entre 400.000$ e 750.000$, 
quando tal não constituir ilícito criminal e sem prejuízo das sanções disciplinares a que 
houver lugar. 

2. O disposto no número anterior é aplicável aos médicos, massagistas ou quaisquer 
empregados dos clubes desportivos, que serão punidos com coima entre 400.000$ e 
500.000$. 

Artigo 24º 

(Competições desportivas profissionais) 

As coimas relativas a contra-ordenações praticadas no quadro das competições desportivas 
profissionais são elevadas, nos seus montantes mínimo e máximo, para o dobro. 

Artigo 25º 

(Determinação da medida da coima) 

1. A determinação da medida da coima, dentro dos seus limites, faz-se em função da 
gravidade da contra-ordenação, da culpa, da situação económica do agente e do 
benefício económico que este retirou da prática da contra-ordenação. 

2. A tentativa e a negligência são puníveis, com redução a metade dos limites mínimo e 
máximo da coima aplicável. 

Artigo 26º 

(Instrução do processo e aplicação da coima) 

1. A instrução dos processos de contra-ordenação referidos no presente diploma compete 
à autoridade policial que verifica a ocorrência. 

2. A aplicação das coimas, no âmbito das competições não profissionais, é da competência 
dos governadores civis do distrito, no território do continente, e, nas Regiões Autónomas, 
do membro do governo regional responsável pela área do desporto, consoante o local 
onde tenha ocorrido a contra-ordenação. 

3. A aplicação das coimas, no âmbito das competições profissionais, é da competência do 
presidente do Instituto Nacional do Desporto. 

4. A competência referida no número anterior poderá ser delegada, consoante os casos, 
nos delegados e subdelegados do Instituto Nacional do Desporto ou, relativamente às 
Regiões Autónomas, nos termos a definir pelos respectivos governos regionais. 



 

CMLeiria/Acta n.º 41 de 2000.11.22 

.001939-(41)

Artigo 27º 

(Produto e processamento das coimas) 

1. O produto das coimas previstas no artigo anterior constitui receita, em igual 
percentagem, do Ministério da Administração Interna e do Instituto Nacional do 
Desporto, para suporte dos encargos com policiamento dos espectáculos desportivos, 
para a modernização dos recintos desportivos e para o fomento de campanhas de 
prevenção e combate à violência associada ao desporto.  

2. Nas Regiões Autónomas o produto das coimas previstas no artigo anterior constitui 
receita própria, afecta às finalidades referidas no n.º1. 

3. O processamento das contra-ordenações e a aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitos ao regime geral do Decreto-Lei n.º433/82, 
de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º356/89, de 17 de 
Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro.” 

A Câmara depois da analisar o Projecto de Regulamen to em epígrafe 
delibera por unanimidade, submetê-lo à apreciação p ública pelo prazo de 30 dias 
contados da publicação do Diário da República e em edital a afixar nos lugares de 
estilo, dando cumprimento ao disposto nos n.º 1 e 2  do art.º 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

** 

PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO  PAVILHÃO 
DESPORTIVO DA ESCOLA EB 2,3 E SEC. DA MACEIRA 
N.º2982/00 Foi presente o Regulamento em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“Nota Justificativa 

Considerando que para uma melhor prossecução da prestação pública dos 
serviços do Pavilhão Desportivo Municipal da Maceira se torna indispensável a fixação das 
normas do seu funcionamento, cedência e utilização; 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da 
autarquia; 

Considerando que foram ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento 
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

Considerando que o projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação 
pública; 

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do Artigo 51º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação 
tomada em sua sessão de ................................................, mediante proposta da Câmara 
Municipal de Leiria, deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte 
regulamento: 
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REGULAMENTO 
I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 
(Objecto)  

O presente regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e 
de utilização do Pavilhão Desportivo Municipal da Maceira, e tem como norma habilitante a 
alínea a) do n.º 7 do Artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Artigo 2º 

(Propriedade, Gestão, administração e manutenção) 

1. A Câmara Municipal de Leiria, proprietária da instalação, é a responsável pela gestão, 
administração e manutenção do Pavilhão Desportivo Municipal da Maceira, adiante 
designado por Pavilhão. 

2. A Câmara Municipal de Leiria nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 
procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, de 
acordo com o disposto no decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro. 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 

(Ordem de Prioridades) 

1. Sem prejuízo dos artigos 10º e 14º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir todos os 
interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização com a  seguinte ordem de 
prioridades: 

1.1. HORÁRIO SEMANAL 

Durante períodos escolares ( De 2ª Feira  a 6ª Feir a das 08.30 às 17.30 Horas)  

Este período é regulamentado pela Escola E. B. 2/3 e Secundária da Maceira;  

Fora de períodos escolares (Após as 18.30, Feriados , Fins-de-semana e Férias 
escolares)  

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º- Treinos e competições por entidades desportivas da Freguesia da Maceira 
participantes em quadros competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

3º- Treinos e competições desportivas de escolas da Freguesia da Maceira, com 
prioridade para a Escola E. B. 2/3 e Secundária da Maceira; 

4º-Treinos e competições por entidades desportivas do Concelho participantes 
em quadros  competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 
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5º- Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

6º- Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

7º- Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

8º- Actividades não desportivas. 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 4º 

(Condições de cedência/Locação do Pavilhão) 

1. O Pavilhão pode ser cedido/arrendado de duas formas: 

a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo/época desportiva; 

b) Com carácter pontual; 

2. Os pedidos de cedência/arrendamento do Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Julho de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 72 horas antes da utilização; 

c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 
praticar, o período horário de utilização, a data de fim da utilização , o 
número previsto de praticantes e nome e contacto telefónico da pessoa 
responsável pelo grupo/equipa utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 

3. Se no caso previsto na alínea c) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar o 
Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 72 horas antes, sob 
pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 5º 

(Intransmissibilidade das autorizações) 

1. O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas e para o efeito que 
lhe foi destinado. 

2. O não cumprimento do disposto no n.º 1 do Artigo 5º implica, em primeira instância, o 
pagamento da totalidade das taxas de utilização e, em caso reincidência, o cancelamento 
da cedência. 
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Artigo 6º 

(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o 
pagamento, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 
Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização do Pavilhão no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização do Pavilhão e que por cada mês de atraso no pagamento, ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar o 
facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 7º 

(Caução)  

1. As entidades utilizadoras, com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Pavilhão, de uma caução no montante de 10.000$00 (dez mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 

4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 8º 

(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 
realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 
autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas. 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

Artigo 9º 

(Autorização de utilização do Pavilhão) 

A autorização de utilização do Pavilhão é comunicada por escrito aos interessados, com a 
indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 
ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 
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Artigo 10º 

(Requisição do Pavilhão)  

1. A título excepcional, para o exercício de actividades que não possam, sem grave 
prejuízo, ter lugar noutra ocasião, a Câmara Municipal pode requisitar o Pavilhão, ainda 
que com prejuízo dos utentes, devendo para o efeito avisá-los com a antecedência 
mínima de 24 horas. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que 
possível, compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída 
a verba entretanto despendida. 

Artigo 11º 

(Cancelamento de autorização de utilização do Pavil hão) 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as seguintes 
situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais 
nele integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem 
financeiramente cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) A não comunicação imediata ou omissão da ocorrência dos danos previstos 
na alínea anterior 

d) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

e) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

f) O não cumprimento das indicações dadas pelos funcionários da Câmara 
Municipal de Leiria em serviço no pavilhão ou emanadas pelos serviços 
competentes da Câmara Municipal de Leiria; 

g) Não cumprimento do regulamento; 

Artigo 12º 

(Utilização simultânea do Pavilhão)  

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 
prejuízo para qualquer dos utentes, pode ser autorizada a utilização simultânea por vários 
utentes, sendo esta decisão da competência exclusiva da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 13º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos do Pav ilhão) 

Não é permitida a utilização dos materiais e dos equipamentos com fins distintos aos que 
estão destinados. 

Artigo 14º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos)  

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal de Leiria, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as 
condições definidas por esta, sem prejuízo do disposto no Artigo 11º. 
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V - UTENTES 

Artigo 15º 

(Acesso e Utilização do Pavilhão) 

1. Não é permitida a entrada ou permanência dos utentes no recinto de jogo com objectos 
estranhos e/ou calçado  inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o piso 
e/ou os materiais e os equipamentos lá existentes. 

2. Não é permitida a entrada e permanência de animais. 

Artigo 16º 

(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 
deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 
permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17º 

(Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão) 

À Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 
instalações de utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste 
regulamento e que perturbem o normal desenrolar das actividades e/ou dos serviços 
administrativos. 

Artigo 18º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes)  

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos o(s) responsável(eis) 
pela utilização, acompanhado(s) pelo funcionário de serviço. 

2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 
montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados. 

3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 
equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 
equipamentos. 

Artigo 19º 

(Atestado médico, seguros e segurança dos utentes) 

Os atestados médicos e seguros, assim como a segurança dos utentes é da 
responsabilidade das entidades utilizadoras. 

Artigo 20º 

(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólica s) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 
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VI - TAXAS 

Artigo 21º 

(Recibos e montantes das taxas) 

1. Será passado um recibo pelas taxas cobradas pela utilização do Pavilhão e/ou zonas 
anexas. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do Anexo I a este regulamento. 

3. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - I.V.A. 

Artigo 22º 

(Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão ) 

1. Sempre que o requisitante pretenda extrair benefícios financeiros através da 
utilização do pavilhão, nomeadamente por acções de cobrança de bilhetes, de venda 
de serviços, de publicidade ou de transmissão televisiva, deverá solicitar à Câmara 
Municipal de Leiria, com o mínimo de 72 horas de antecedência, autorização para o 
efeito;  

2. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente 
por acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de 
transmissão televisiva de determinado evento, será cobrada uma taxa adicional, a 
acordar entre as partes. 

3. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será 
também cobrada uma taxa adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 23º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 21º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º 
da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto que constam do Anexo II a este regulamento. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 24º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 

Artigo 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 26º 

(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano 
após essa data. 
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ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Pavilhão) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 1.500$00 2.500 $00 5.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.000$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 
22º deste regulamento. 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 

 Treinos Competições 

desportivas sem 

entradas pagas 

Competições 

desportivas com 

entradas pagas 

Pavilhão todo 2.000$00 3.000 $00 6.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.500$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 
22º deste regulamento. 

b) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou 
jovens com idade até 16 anos(inclusive); 

c) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-     Instituições de Solidariedade Social; 

-     Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 
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- PSP, GNR, RAL, PJ e Serviços Prisionais, nos casos em que a 
utilização se destine à instrução/preparação física durante o horário 
normal de serviço; 

- O estado e seus institutos, organismos autónomos personalizados, 
de acordo com a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

d) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 4.000$00 6.000 $00 12.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

2. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.250$00 3.750 $00 7.500 $00* 

Metade do Pavilhão 1.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 3.000$00 4.500 $00 9.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou 
jovens com idade até 16 anos(inclusive); 
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d) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- PSP, GNR, RAL, PJ e Serviços Prisionais, nos casos em que a 
utilização se destine à instrução/preparação física durante o horário 
normal de serviço; 

- O estado e seus institutos, organismos autónomos personalizados, 
de acordo com a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 6.000$00 9.000 $00 18.000 $00* 

Metade do Pavilhão 3.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

Anexo II 

( Artigos 2º, 21º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto) 

Artigo 2º 

(Âmbito) 

O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se realizarem 
em recintos desportivos. 

CAPÍTULO IV 

(Das Contra – Ordenações) 

Artigo 21º 

- Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo; 
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b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 

c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a entrada, não autorizada, de qualquer pessoa na área de competição, 
enquanto nela permanecerem os membros da equipa de arbitragem, ou do 
juiz da partida, ou de qualquer dos intervenientes do jogo; 

f) A prática de actos, no recinto ou complexo desportivo, que incitem à 
violência, ao racismo e à xenofobia;  

g) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

h) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios 
estridentes em recintos desportivos cobertos; 

i)  a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos  similares; 

Artigo 22º 

(Coimas) 

1. As coimas a aplicar estão sujeitas ao regime geral das contra-ordenações do n.º 1 do 

artigo anterior. 

2. Constituem contra-ordenação muito grave, punida com coima entre 200.000$ e 350.000$, 
o estatuído nas alíneas a), b), d), e), f) e i) do n.º1 do artigo anterior. 

3. Constituem contra-ordenação grave, punida com coima entre 100.000$ e 200.000$, o 
estatuído nas alíneas g) e h) do n.º1 do artigo anterior. 

4. Constitui contra-ordenação leve, punida com coima entre 50.000$ e 100.000$, o 
estatuído na alínea c9 do n.º1 do artigo anterior. 

5. O não cumprimento, por parte dos promotores do espectáculo desportivo, do disposto 
neste artigo é punido com coima entre 2.000.000$ e 4.000.000$, agravada para o dobro 
no caso da sua participação em competições profissionais, a aplicar através de processo 
de contra-ordenação. 
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Artigo 23º 
(Dos dirigentes, dos promotores do espectáculo desp ortivo 

 e dos agentes desportivos) 

1. Os agentes desportivos, nomeadamente dirigentes, árbitros, treinadores e praticantes, 
que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de actos enquadráveis na 
alínea f) do n.º1 do artigo 21º são punidos com coima entre 400.000$ e 750.000$, quando 
tal não constituir ilícito criminal e sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver 
lugar. 

2. O disposto no número anterior é aplicável aos médicos, massagistas ou quaisquer 
empregados dos clubes desportivos, que serão punidos com coima entre 400.000$ e 
500.000$. 

Artigo 24º 

(Competições desportivas profissionais) 

As coimas relativas a contra-ordenações praticadas no quadro das competições desportivas 
profissionais são elevadas, nos seus montantes mínimo e máximo, para o dobro. 

Artigo 25º 

(Determinação da medida da coima) 

1. A determinação da medida da coima, dentro dos seus limites, faz-se em função da 
gravidade da contra-ordenação, da culpa, da situação económica do agente e do 
benefício económico que este retirou da prática da contra-ordenação. 

2. A tentativa e a negligência são puníveis, com redução a metade dos limites mínimo e 
máximo da coima aplicável. 

Artigo 26º 

(Instrução do processo e aplicação da coima) 

1. A instrução dos processos de contra-ordenação referidos no presente diploma compete à 
autoridade policial que verifica a ocorrência. 

2. A aplicação das coimas, no âmbito das competições não profissionais, é da competência 
dos governadores civis do distrito, no território do continente, e, nas Regiões Autónomas, 
do membro do governo regional responsável pela área do desporto, consoante o local 
onde tenha ocorrido a contra-ordenação. 

3. A aplicação das coimas, no âmbito das competições profissionais, é da competência do 
presidente do Instituto Nacional do Desporto. 

4. A competência referida no número anterior poderá ser delegada, consoante os casos, 
nos delegados e subdelegados do Instituto Nacional do Desporto ou, relativamente às 
Regiões Autónomas, nos termos a definir pelos respectivos governos regionais. 
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Artigo 27º 

(Produto e processamento das coimas) 

1. O produto das coimas previstas no artigo anterior constitui receita, em igual percentagem, 
do Ministério da Administração Interna e do Instituto Nacional do Desporto, para suporte dos 
encargos com policiamento dos espectáculos desportivos, para a modernização dos recintos 
desportivos e para o fomento de campanhas de prevenção e combate à violência associada 
ao desporto.  

2. Nas Regiões Autónomas o produto das coimas previstas no artigo anterior constitui 
receita própria, afecta às finalidades referidas no n.º1. 

3. O processamento das contra-ordenações e a aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitos ao regime geral do Decreto-Lei n.º433/82, de 
27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º356/89, de 17 de 
Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º244/95, de 14 de Setembro.” 

A Câmara depois da analisar o Projecto de Regulamen to em epígrafe 
delibera por unanimidade, submetê-lo à apreciação p ública pelo prazo de 30 dias 
contados da publicação do Diário da República e em edital a afixar nos lugares de 
estilo, dando cumprimento ao disposto nos n.º 1 e 2  do art.º 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

** 

PROJECTO DO REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO  PAVILHÃO 
DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA  - GÂNDARA  
N.º2983/00 Foi presente o Regulamento em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“Nota Justificativa 

Considerando que para uma melhor prossecução da prestação pública dos serviços 
do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira se torna indispensável a 
fixação das normas do seu funcionamento, cedência e utilização; 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da 
autarquia; 

Considerando que foram ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento 
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

Considerando que o projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação 
pública; 

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do Artigo 53.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação tomada 
em sua sessão de ................................................, mediante proposta da Câmara Municipal 
de Leiria, deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte 
regulamento: 
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REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objecto)  

O presente regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e 
de utilização do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, e tem como 
norma habilitante a alínea a) do n.º 7 do Artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Artigo 2º 

(Propriedade, Gestão, administração e manutenção) 

A Câmara Municipal de Leiria, proprietária da instalação, é a responsável pela 
gestão, administração e manutenção do Pavilhão Desportivo da Escola Afonso Lopes Vieira, 
adiante designado por Pavilhão. 

A Câmara Municipal de Leiria nomeará o responsável técnico pela instalação 
desportiva, procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, 
de acordo com o disposto no decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro. 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 

(Ordem de Prioridades) 

1. Sem prejuízo dos artigos 10º e 14º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir todos os 
interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização com a  seguinte ordem de 
prioridades: 

1.1. HORÁRIO SEMANAL 

Durante períodos escolares ( De 2ª Feira  a 6ª Feir a das 08.30 às 17.30 Horas)  

Este período é regulamentado pela Escola Secundária Afonso Lopes  Vieira  

Fora de períodos escolares (Após as 18.30, Feriados , Fins-de-semana e Férias 
escolares)  

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º-Treinos e competições desportivas de equipas do Atlético Clube da Sismaria participantes 
em quadros competitivos federados; 

3º- Treinos e competições por entidades desportivas da Freguesia dos Marrazes 
participantes em quadros competitivos federados; 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

4º- Treinos e competições desportivas de escolas da Freguesia dos Marrazes, com 
prioridade para a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira; 
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5º-Treinos e competições por entidades desportivas do Concelho participantes em quadros  
competitivos federados: 

                              a) Sem instalações desportivas próprias; 

                              b) Com instalações desportivas próprias; 

6º- Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e outras entidades 
do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

7º- Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

8º- Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao Concelho; 

9º- Actividades não desportivas. 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 4º 

(Condições de cedência/Locação do Pavilhão) 

1. O Pavilhão pode ser cedido/arrendado de duas formas: 

a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo/época desportiva; 

b) Com carácter pontual; 

2. Os pedidos de cedência/arrendamento do Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Julho de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 72 horas antes da utilização; 

c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 
praticar, o período horário de utilização, a data de fim da utilização , o 
número previsto de praticantes e nome e contacto telefónico da pessoa 
responsável pelo grupo/equipa utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 

3. Se no caso previsto na alínea c) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar o 
Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 72 horas antes, sob 
pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 5º 

(Intransmissibilidade das autorizações) 

1. O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas e para o efeito que 
lhe foi destinado. 

2. O não cumprimento do disposto no n.º 1 do Artigo 5º implica, em primeira instância, o 
pagamento da totalidade das taxas de utilização e, em caso reincidência, o cancelamento 
da cedência. 
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Artigo 6º 

(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o 
pagamento, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 
Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização do Pavilhão no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização do Pavilhão e que por cada mês de atraso no pagamento, ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar o 
facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 7º 

(Caução)  

1. As entidades utilizadoras, com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Pavilhão, de uma caução no montante de 10.000$00 (dez mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 

4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 8º 

(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 
realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 
autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas. 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

Artigo 9º 

(Autorização de utilização do Pavilhão) 

A autorização de utilização do Pavilhão é comunicada por escrito aos interessados, com a 
indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 
ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 
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Artigo 10º 

(Requisição do Pavilhão)  

1. A título excepcional, para o exercício de actividades que não possam, sem grave 
prejuízo, ter lugar noutra ocasião, a Câmara Municipal pode requisitar o Pavilhão, ainda 
que com prejuízo dos utentes, devendo para o efeito avisá-los com a antecedência 
mínima de 24 horas. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que 
possível, compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída 
a verba entretanto despendida. 

Artigo 11º 

(Cancelamento de autorização de utilização do Pavil hão) 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as seguintes 
situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais 
nele integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem 
financeiramente cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) A não comunicação imediata ou omissão da ocorrência dos danos previstos 
na alínea anterior 

d) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

e) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

f) O não cumprimento das indicações dadas pelos funcionários da Câmara 
Municipal de Leiria em serviço no pavilhão ou emanadas pelos serviços 
competentes da Câmara Municipal de Leiria; 

g) Não cumprimento do regulamento; 

Artigo 12º 

(Utilização simultânea do Pavilhão)  

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 
prejuízo para qualquer dos utentes, pode ser autorizada a utilização simultânea por vários 
utentes, sendo esta decisão da competência exclusiva da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 13º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos do Pav ilhão) 

Não é permitida a utilização dos materiais e dos equipamentos com fins distintos aos que 
estão destinados. 

Artigo 14º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos)  

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal de Leiria, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as 
condições definidas por esta, sem prejuízo do disposto no Artigo 11º. 
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V - UTENTES 

Artigo 15º 

(Acesso e Utilização do Pavilhão) 

1. Não é permitida a entrada ou permanência dos utentes no recinto de jogo com objectos 
estranhos e/ou calçado  inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o piso 
e/ou os materiais e os equipamentos lá existentes. 

2. Não é permitida a entrada e permanência de animais. 

Artigo 16º 

(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 
deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 
permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17º 

(Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão) 

À Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 
instalações de utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste 
regulamento e que perturbem o normal desenrolar das actividades e/ou dos serviços 
administrativos. 

Artigo 18º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes)  

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos o(s) responsável(eis) 
pela utilização, acompanhado(s) pelo funcionário de serviço. 

2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 
montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados. 

3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 
equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 
equipamentos. 

Artigo 19º 

(Atestado N médico, seguros e segurança dos utentes ) 

Os atestados médicos e seguros, assim como a segurança dos utentes é da 
responsabilidade das entidades utilizadoras. 

Artigo 20º 

(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólica s) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 
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VI - TAXAS 

Artigo 21º 

(Recibos e montantes das taxas) 

1. Será passado um recibo pelas taxas cobradas pela utilização do Pavilhão e/ou zonas 
anexas. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do Anexo I a este regulamento. 

3. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - I.V.A. 

Artigo 22º 

(Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão ) 

1. Sempre que o requisitante pretenda extrair benefícios financeiros através da utilização do 
pavilhão, nomeadamente por acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de 
publicidade ou de transmissão televisiva, deverá solicitar à Câmara Municipal de Leiria, 
com o mínimo de 72 horas de antecedência, autorização para o efeito;  

2. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 
acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 
televisiva de determinado evento, será cobrada uma taxa adicional, a acordar entre as 
partes. 

3. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será também 
cobrada uma taxa adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 23º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 21º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º 
da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto que constam do Anexo II a este regulamento. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 24º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 

Artigo 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 26º 

(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano 
após essa data. 
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ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Pavilhão) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 1.500$00 2.500 $00 5.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.000$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 
22º deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.000$00 3.000 $00 6.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.500$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 
22º deste regulamento. 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou 
jovens com idade até 16 anos(inclusive); 

d) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-     Instituições de Solidariedade Social; 

-     Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- PSP, GNR, RAL, PJ e Serviços Prisionais, nos casos em que a 
utilização se destine à instrução/preparação física durante o horário 
normal de serviço; 
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- O estado e seus institutos, organismos autónomos personalizados, 
de acordo com a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

        e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 4.000$00 6.000 $00 12.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

2. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.250$00 3.750 $00 7.500 $00* 

Metade do Pavilhão 1.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 3.000$00 4.500 $00 9.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou 
jovens com idade até 16 anos(inclusive); 
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d) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- PSP, GNR, RAL, PJ e Serviços Prisionais, nos casos em que a 
utilização se destine à instrução/preparação física durante o horário 
normal de serviço; 

- O estado e seus institutos, organismos autónomos personalizados, 
de acordo com a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 6.000$00 9.000 $00 18.000 $00* 

Metade do Pavilhão 3.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

Anexo II 

( Artigos 2º, 21º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto) 

Artigo 2º 

(Âmbito) 

O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se realizarem 
em recintos desportivos. 

CAPÍTULO IV 

(Das Contra – Ordenações) 

Artigo 21º 

- Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo; 
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b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 

c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a entrada, não autorizada, de qualquer pessoa na área de competição, 
enquanto nela permanecerem os membros da equipa de arbitragem, ou do 
juiz da partida, ou de qualquer dos intervenientes do jogo; 

f) A prática de actos, no recinto ou complexo desportivo, que incitem à 
violência, ao racismo e à xenofobia;  

g) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

h) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes 
em recintos desportivos cobertos; 

i)  a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos  similares; 

Artigo 22º 

(Coimas) 

1. As coimas a aplicar estão sujeitas ao regime geral das contra-ordenações do n.º1 do 
artigo anterior. 

2. Constituem contra-ordenação muito grave, punida com coima entre 200.000$ e 350.000$, 
o estatuído nas alíneas a), b), d), e), f) e i) do n.º1 do artigo anterior. 

3- Constituem contra-ordenação grave, punida com coima entre 100.000$ e 200.000$, o 
estatuído nas alíneas g) e h) do n.º1 do artigo anterior. 

4- Constitui contra-ordenação leve, punida com coima entre 50.000$ e 100.000$, o 
estatuído na alínea c9 do n.º1 do artigo anterior. 

5- O não cumprimento, por parte dos promotores do espectáculo desportivo, do disposto 
neste artigo é punido com coima entre 2.000.000$ e 4.000.000$, agravada para o dobro 
no caso da sua participação em competições profissionais, a aplicar através de processo 
de contra-ordenação. 
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Artigo 23º 

(Dos dirigentes, dos promotores do espectáculo desp ortivo 

 e dos agentes desportivos) 

1. Os agentes desportivos, nomeadamente dirigentes, árbitros, treinadores e praticantes, 
que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de actos enquadráveis na 
alínea f) do n.º1 do artigo 21º são punidos com coima entre 400.000$ e 750.000$, quando 
tal não constituir ilícito criminal e sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver 
lugar. 

2. O disposto no número anterior é aplicável aos médicos, massagistas ou quaisquer 
empregados dos clubes desportivos, que serão punidos com coima entre 400.000$ e 
500.000$. 

Artigo 24º 

(Competições desportivas profissionais) 

As coimas relativas a contra-ordenações praticadas no quadro das competições desportivas 
profissionais são elevadas, nos seus montantes mínimo e máximo, para o dobro. 

Artigo 25º 

(Determinação da medida da coima) 

1. A determinação da medida da coima, dentro dos seus limites, faz-se em função da 
gravidade da contra-ordenação, da culpa, da situação económica do agente e do 
benefício económico que este retirou da prática da contra-ordenação. 

2. A tentativa e a negligência são puníveis, com redução a metade dos limites mínimo e 
máximo da coima aplicável. 

Artigo 26º 

(Instrução do processo e aplicação da coima) 

1. A instrução dos processos de contra-ordenação referidos no presente diploma compete à 
autoridade policial que verifica a ocorrência. 

2. A aplicação das coimas, no âmbito das competições não profissionais, é da competência 
dos governadores civis do distrito, no território do continente, e, nas Regiões Autónomas, 
do membro do governo regional responsável pela área do desporto, consoante o local 
onde tenha ocorrido a contra-ordenação. 

3. A aplicação das coimas, no âmbito das competições profissionais, é da competência do 
presidente do Instituto Nacional do Desporto. 

4. A competência referida no número anterior poderá ser delegada, consoante os casos, 
nos delegados e subdelegados do Instituto Nacional do Desporto ou, relativamente às 
Regiões Autónomas, nos termos a definir pelos respectivos governos regionais. 
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Artigo 27º 

(Produto e processamento das coimas) 

1. O produto das coimas previstas no artigo anterior constitui receita, em igual percentagem, 
do Ministério da Administração Interna e do Instituto Nacional do Desporto, para suporte 
dos encargos com policiamento dos espectáculos desportivos, para a modernização dos 
recintos desportivos e para o fomento de campanhas de prevenção e combate à violência 
associada ao desporto.  

2. Nas Regiões Autónomas o produto das coimas previstas no artigo anterior constitui 
receita própria, afecta às finalidades referidas no n.º1. 

3. O processamento das contra-ordenações e a aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitos ao regime geral do Decreto-Lei n.º433/82, 
de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º356/89, de 17 de 
Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º244/95, de 14 de Setembro. 

A Câmara depois da analisar o Projecto de Regulamen to em epígrafe 
delibera por unanimidade, submetê-lo à apreciação p ública pelo prazo de 30 dias 
contados da publicação do Diário da República e em edital a afixar nos lugares de 
estilo, dando cumprimento ao disposto nos n.º 1 e 2  do art.º 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

** 
PROJECTO DO REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO  PAVILHÃO 
DESPORTIVO DA ESCOLA EB. 2/3 DR. CORREIA ALEXANDRE – CARANGUEJEIRA 
N.º2984/00 Foi presente o Projecto do Regulamento em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“Nota Justificativa 

Considerando que para uma melhor prossecução da prestação pública dos 
serviços do Pavilhão Desportivo da Escola E. B. 2/3 Dr. Correia Alexandre – Caranguejeira 
se torna indispensável a fixação das normas do seu funcionamento, cedência e utilização; 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da 
autarquia; 

Considerando que foram ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento 
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

Considerando que o projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação 
pública; 

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do Artigo 53.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação 
tomada em sua sessão de ................................................, mediante proposta da Câmara 
Municipal de Leiria, deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte 
regulamento: 
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REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objecto)  

O presente regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e de 
utilização do Pavilhão Desportivo da Escola E. B. 2/3 Dr. Correia Alexandre – Caranguejeira, 
e tem como norma habilitante a alínea a) do n.º 7 do Artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 

Artigo 2º 

(Propriedade, Gestão, administração e manutenção) 

1. A Câmara Municipal de Leiria, proprietária da instalação, é a responsável pela gestão, 
administração e manutenção do Pavilhão Desportivo da Escola E. B. 2/3 Dr. Correia 
Alexandre – Caranguejeira , adiante designado por Pavilhão. 

2. A Câmara Municipal de Leiria nomeará o responsável técnico pela instalação desportiva, 
procedendo à sua inscrição anual no Centro de Estudos e Formação Desportiva, de 
acordo com o disposto no decreto-lei n.º 385/99 de 28 de Setembro. 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 

(Ordem de Prioridades) 

1. Sem prejuízo dos artigos 10º e 14º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir todos os 
interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização com a  seguinte ordem de 
prioridades: 

1.1. HORÁRIO SEMANAL 

Durante períodos escolares ( De 2ª Feira  a 6ª Feir a das 08.30 às 17.30 Horas)  

Este período é regulamentado pela Escola E. B. 2/3 Dr. Correia A lexandre – 
Caranguejeira.  

Fora de períodos escolares (Após as 17.30, Feriados , Fins-de-semana e Férias 
escolares)  

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º- Treinos e competições por entidades desportivas da Freguesia da 
Caranguejeira participantes em quadros competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

                     3º- Treinos e competições desportivas de escolas da Freguesia da 
Caranguejeira, com prioridade para a Escola E. B. 2/3 Dr. Correia Alexandre; 
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                     4º-Treinos e competições por entidades desportivas do Concelho participantes 
em quadros  competitivos federados: 

                              a) Sem instalações desportivas próprias; 

                              b) Com instalações desportivas próprias; 

5º- Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

6º- Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

7º- Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

8º- Actividades não desportivas. 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 4º 

(Condições de cedência/Locação do Pavilhão) 

1. O Pavilhão pode ser cedido/arrendado de duas formas: 

a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo/época desportiva; 

b) Com carácter pontual; 

2. Os pedidos de cedência/arrendamento do Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Julho de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 72 horas antes da utilização; 

c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 
praticar, o período horário de utilização, a data de fim da utilização , o 
número previsto de praticantes e nome e contacto telefónico da pessoa 
responsável pelo grupo/equipa utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 

3. Se no caso previsto na alínea c) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar o 
Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 72 horas antes, sob 
pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 5º 

(Intransmissibilidade das autorizações) 

1. O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas e para o efeito que 
lhe foi destinado. 
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2. O não cumprimento do disposto no n.º 1 do Artigo 5º implica, em primeira instância, o 
pagamento da totalidade das taxas de utilização e, em caso reincidência, o cancelamento 
da cedência. 

Artigo 6º 

(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o 
pagamento, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 
Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização do Pavilhão no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização do Pavilhão e que por cada mês de atraso no pagamento, ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar o 
facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 7º 

(Caução)  

1. As entidades utilizadoras, com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Pavilhão, de uma caução no montante de 10.000$00 (dez mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 

4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 8º 

(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 
realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 
autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas. 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

Artigo 9º 

(Autorização de utilização do Pavilhão) 

A autorização de utilização do Pavilhão é comunicada por escrito aos interessados, com a 
indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 
ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 
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Artigo 10º 

(Requisição do Pavilhão)  

1. A título excepcional, para o exercício de actividades que não possam, sem grave 
prejuízo, ter lugar noutra ocasião, a Câmara Municipal pode requisitar o Pavilhão, ainda 
que com prejuízo dos utentes, devendo para o efeito avisá-los com a antecedência 
mínima de 24 horas. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que 
possível, compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída 
a verba entretanto despendida. 

Artigo 11º 

(Cancelamento de autorização de utilização do Pavil hão) 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as seguintes 
situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais 
nele integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem 
financeiramente cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) A não comunicação imediata ou omissão da ocorrência dos danos previstos 
na alínea anterior 

d) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

e) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

f) O não cumprimento das indicações dadas pelos funcionários da Câmara 
Municipal de Leiria em serviço no pavilhão ou emanadas pelos serviços 
competentes da Câmara Municipal de Leiria; 

g) Não cumprimento do regulamento; 

Artigo 12º 

(Utilização simultânea do Pavilhão)  

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 
prejuízo para qualquer dos utentes, pode ser autorizada a utilização simultânea por vários 
utentes, sendo esta decisão da competência exclusiva da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 13º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos do Pav ilhão) 

Não é permitida a utilização dos materiais e dos equipamentos com fins distintos aos que 
estão destinados. 

Artigo 14º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos)  

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal de Leiria, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as 
condições definidas por esta, sem prejuízo do disposto no Artigo 11º. 
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V - UTENTES 

Artigo 15º 

(Acesso e Utilização do Pavilhão) 

1. Não é permitida a entrada ou permanência dos utentes no recinto de jogo com objectos 
estranhos e/ou calçado  inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o piso 
e/ou os materiais e os equipamentos lá existentes. 

2. Não é permitida a entrada e permanência de animais. 

Artigo 16º 

(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 
deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 
permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17º 

(Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão) 

À Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas 
instalações de utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste 
regulamento e que perturbem o normal desenrolar das actividades e/ou dos serviços 
administrativos. 

Artigo 18º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes)  

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos o(s) responsável(eis) 
pela utilização, acompanhado(s) pelo funcionário de serviço. 

2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 
montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados. 

3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 
equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 
equipamentos. 

Artigo 19º 

(Atestado médico, seguros e segurança dos utentes) 

Os atestados médicos e seguros, assim como a segurança dos utentes é da 
responsabilidade das entidades utilizadoras. 

Artigo 20º 

(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólica s) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 
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VI - TAXAS 

Artigo 21º 

(Recibos e montantes das taxas) 

1. Será passado um recibo pelas taxas cobradas pela utilização do Pavilhão e/ou zonas 
anexas. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do Anexo I a este regulamento. 

3. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - I.V.A. 

Artigo 22º 

(Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão ) 

1. Sempre que o requisitante pretenda extrair benefícios financeiros através da utilização do 
pavilhão, nomeadamente por acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de 
publicidade ou de transmissão televisiva, deverá solicitar à Câmara Municipal de Leiria, 
com o mínimo de 72 horas de antecedência, autorização para o efeito;  

2. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 
acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 
televisiva de determinado evento, será cobrada uma taxa adicional, a acordar entre as 
partes. 

3. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será também 
cobrada uma taxa adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 23º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 21º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º 
da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto que constam do Anexo II a este regulamento. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 24º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 

Artigo 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 26º 

(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano 
após essa data. 
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ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Pavilhão) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 1.500$00 2.500 $00 5.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.000$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 
22º deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.000$00 3.000 $00 6.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.500$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 
22º deste regulamento. 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou 
jovens com idade até 16 anos(inclusive); 

d) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-     Instituições de Solidariedade Social; 

-     Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- PSP, GNR, RAL, PJ e Serviços Prisionais, nos casos em que a 
utilização se destine à instrução/preparação física durante o horário 
normal de serviço; 
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- O estado e seus institutos, organismos autónomos personalizados, 
de acordo com a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 4.000$00 6.000 $00 12.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

2. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.250$00 3.750 $00 7.500 $00* 

Metade do Pavilhão 1.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 3.000$00 4.500 $00 9.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou 
jovens com idade até 16 anos(inclusive); 
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d) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 

- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- PSP, GNR, RAL, PJ e Serviços Prisionais, nos casos em que a 
utilização se destine à instrução/preparação física durante o horário 
normal de serviço; 

- O estado e seus institutos, organismos autónomos personalizados, 
de acordo com a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 6.000$00 9.000 $00 18.000 $00* 

Metade do Pavilhão 3.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

Anexo II 

( Artigos 2º, 21º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto) 

Artigo 2º 

(Âmbito) 

O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se realizarem 
em recintos desportivos. 

CAPÍTULO IV 

(Das Contra – Ordenações) 

Artigo 21º 

- Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo; 
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b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 

c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a entrada, não autorizada,  de qualquer pessoa na área de competição, 
enquanto nela permanecerem os membros da equipa de arbitragem, ou do 
juiz da partida, ou de qualquer dos intervenientes do jogo; 

f) A prática de actos, no recinto ou complexo desportivo, que incitem à 
violência, ao racismo e à xenofobia;  

g) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

h) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes em 
recintos desportivos cobertos; 

i)  a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos  similares; 

Artigo 22º 

(Coimas) 

1. As coimas a aplicar estão sujeitas ao regime geral das contra-ordenações do n.º1 do 
artigo anterior. 

2. Constituem contra-ordenação muito grave, punida com coima entre 200.000$ e 350.000$, 
o estatuído nas alíneas a), b), d), e), f) e i) do n.º1 do artigo anterior. 

3. Constituem contra-ordenação grave, punida com coima entre 100.000$ e 200.000$, o 
estatuído nas alíneas g) e h) do n.º1 do artigo anterior. 

4. Constitui contra-ordenação leve, punida com coima entre 50.000$ e 100.000$, o 
estatuído na alínea c9 do n.º1 do artigo anterior. 

5. O não cumprimento, por parte dos promotores do espectáculo desportivo, do disposto 
neste artigo é punido com coima entre 2.000.000$ e 4.000.000$, agravada para o dobro 
no caso da sua participação em competições profissionais, a aplicar através de processo 
de contra-ordenação. 
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Artigo 23º 

(Dos dirigentes, dos promotores do espectáculo desp ortivo 

 e dos agentes desportivos) 

1. Os agentes desportivos, nomeadamente dirigentes, árbitros, treinadores e praticantes, 
que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de actos enquadráveis na 
alínea f) do n.º1 do artigo 21º são punidos com coima entre 400.000$ e 750.000$, 
quando tal não constituir ilícito criminal e sem prejuízo das sanções disciplinares a que 
houver lugar. 

2. O disposto no número anterior é aplicável aos médicos, massagistas ou quaisquer 
empregados dos clubes desportivos, que serão punidos com coima entre 400.000$ e 
500.000$. 

Artigo 24º 

(Competições desportivas profissionais) 

As coimas relativas a contra-ordenações praticadas no quadro das competições desportivas 
profissionais são elevadas, nos seus montantes mínimo e máximo, para o dobro. 

Artigo 25º 

(Determinação da medida da coima) 

1. A determinação da medida da coima, dentro dos seus limites, faz-se em função da 
gravidade da contra-ordenação, da culpa, da situação económica do agente e do 
benefício económico que este retirou da prática da contra-ordenação. 

2. A tentativa e a negligência são puníveis, com redução a metade dos limites mínimo e 
máximo da coima aplicável. 

Artigo 26º 

(Instrução do processo e aplicação da coima) 

1. A instrução dos processos de contra-ordenação referidos no presente diploma compete à 
autoridade policial que verifica a ocorrência. 

2. A aplicação das coimas, no âmbito das competições não profissionais, é da competência 
dos governadores civis do distrito, no território do continente, e, nas Regiões Autónomas, 
do membro do governo regional responsável pela área do desporto, consoante o local 
onde tenha ocorrido a contra-ordenação. 

3. A aplicação das coimas, no âmbito das competições profissionais, é da competência do 
presidente do Instituto Nacional do Desporto. 

4. A competência referida no número anterior poderá ser delegada, consoante os casos, 
nos delegados e subdelegados do Instituto Nacional do Desporto ou, relativamente às 
Regiões Autónomas, nos termos a definir pelos respectivos governos regionais. 
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Artigo 27º 

(Produto e processamento das coimas) 

1. O produto das coimas previstas no artigo anterior constitui receita, em igual percentagem, 
do Ministério da Administração Interna e do Instituto Nacional do Desporto, para suporte 
dos encargos com policiamento dos espectáculos desportivos, para a modernização dos 
recintos desportivos e para o fomento de campanhas de prevenção e combate à violência 
associada ao desporto.  

2. Nas Regiões Autónomas o produto das coimas previstas no artigo anterior constitui 
receita própria, afecta às finalidades referidas no n.º1. 

3. O processamento das contra-ordenações e a aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitos ao regime geral do Decreto-Lei n.º433/82, 
de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º356/89, de 17 de 
Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º244/95, de 14 de Setembro.” 

A Câmara depois da analisar o Projecto de Regulamen to em epígrafe 
delibera por unanimidade, submetê-lo à apreciação p ública pelo prazo de 30 dias 
contados da publicação do Diário da República e em edital a afixar nos lugares de 
estilo, dando cumprimento ao disposto nos n.º 1 e 2  do art.º 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

** 
APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS – DELEGAÇÃO  DE LEIRIA PARA 
ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL 5 D E SURDOS 
N.º2985/00 Presente Informação Interna, elaborada pela Divisão de Desporto, após análise 
de um Fax, enviado pela Associação Portuguesa de Surdos – Delegação de Leiria, no qual 
é solicitado apoio para a organização de Torneio de Futebol 5 de Surdos (Internacional), a 
realizar nos dias 9 e 10 Dezembro de 2000. 

Após análise do referido Fax, é proposto pela divisão de Desporto, a atribuição de um 
subsídio no valor de 50.000$00 (Cinquenta Mil Escudos), 14 T-Shirts com o Brasão da 
Câmara Municipal de Leiria e um trofeu. 

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 no domínio dos Tempos Livres  e Desporto, delibera por 
unanimidade, de acordo com a alínea b), do n.º 2, d o 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 Setembro, atribuir à 
Associação Portuguesa de Surdos – Delegação de Leir ia  um subsídio de 50.000$00 
(Cinquenta Mil Escudos), 14 T-Shirts com o Brasão d a Câmara Municipal de Leiria e 
um trofeu. 

** 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
N.º2986/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO, foi presente a proposta de 
atribuição de subsídios às Associações abaixo discriminadas para apoio nas Infra-estruturas 
Culturais nomeadamente Sala de espectáculos, bibliotecas, salas de convívio. 

- Associação Cultural e Recreativa Maceirinha 400.000$00 
- Associação Cultural e Recreativa da Costa 750.000$00 
- Associação Cultural Desportiva Igreja-Velha 250.000$00 
- Associação Promotora de Cultural Rec. Desp. do Picoto 300.000$00 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 do domínio do Património, cu ltura e ciência delibera por 
unanimidade, de acordo com a alínea h) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada Lei e com 
a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/9 9 de 18 de Setembro, atribuir os 
seguintes subsídios: 

- Associação Cultural e Recreativa Maceirinha 400.0 00$00 
- Associação Cultural e Recreativa da Costa 750.000 $00 
- Associação Cultural Desportiva Igreja-Velha 250.0 00$00 
- Associação Promotora de Cultural Rec. Desp. do Pi coto 300.000$00 

** 

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

- CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSOLO 
DESTINADA À CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE U M 
PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA 
VIATURAS LIGEIRAS, CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 
PARCOMETROS À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE LEIRIA E 
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO TÚNEL NA ZONA  
CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA 

- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO DE COMEMORAÇ ÃO 
DO 25.º ANIVERSÁRIO DA CERCILEI 

- VOTO DE PESAR 
- VOTO DE PESAR 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 41 de 2000.11.22 

.001977-(79)

CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSOLO DE STINADA À 
CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE PÚB LICO DE 
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS LIGEIRAS, CONCESSÃO DE 
EXPLORAÇÃO DE PARCOMETROS À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE  LEIRIA E 
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO TÚNEL NA ZONA  CENTRAL DA 
CIDADE DE LEIRIA 
N.º2987/00 Presente uma informação do DOM propondo a prorrogação do prazo para a 
apresentação das propostas para o dia 16/02/2001. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade autorizar a 
prorrogação do referido prazo, devendo ser rectific ado o Edital n.º 156/2000, 
publicado no Diário da República n.º 245 II Série d e 23 de Outubro. 

** 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO DE COMEMORAÇ ÃO DO 25.º 
ANIVERSÁRIO DA CERCILEI 
N.º2988/00 Presentes os ofícios da CERCILEI nos quais se solicita à Câmara Municipal de 
Leiria apoio para a realização de um evento musical para comemoração do seu 25.º 
Aniversário, no próximo dia 7 de Dezembro e cujas receitas revertem a favor desta 
instituição, propõe a Sra. Presidente da Câmara Municipal, a atribuição do seguinte apoio: 

- cedência gratuita do Pavilhão Desportivo no dia 7 de Dezembro durante 
todo o dia; 

- oferta de 300 T.Shirts; 
- aluguer e montagem de tenda exterior ao Pavilhão para recepção aos 

artistas 
- aluguer e montagem de Gerador para alimentação eléctrica do equipamento 

de som e luz. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, atribuir à 
CERCILEI para a realização do eventual musical para  comemoração do seu 25.º 
Aniversário os seguintes apoios: 

- cedência gratuita do Pavilhão Desportivo no dia 7 d e Dezembro 
durante todo o dia; 

- oferta de 300 T.Shirts; 
- aluguer e montagem de tenda exterior ao Pavilhão pa ra recepção aos 

artistas 
- aluguer e montagem de Gerador para alimentação eléc trica do 

equipamento de som e luz. 

** 

VOTO DE PESAR 
N.º2989/00 Por proposta da Senhora Presidente a Câm ara delibera por unanimidade, 
exarar em acta um voto de profundo pesar, pelo fale cimento do Prof. Manuel Matias 
Crespo, pessoa muito estimada no meio Jornalístico regional  

** 
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VOTO DE PESAR 
N.º2990/00 Por proposta da Senhora Presidente a Câm ara delibera por unanimidade, 
exarar em acta um voto de profundo pesar, pelo fale cimento da Senhora Ermelinda De 
Jesus Ribeiro, esposa do Sr. José Rodrigues, Presid ente da Junta de Freguesia da 
Memória. 

** 

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

reunião, eram dezasseis horas e catorze minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, ACÁCIO MONTEIRO DOS SANTOS, Chefe de Secção 
mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte e dois dias do mês de 
Novembro do ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE SECÇÃO 

___________________________ 
 
 
 
 


